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 RESUMO

 Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um instrumento de apoio à gestão

territorial, denominado Banco de Dados Geográficos – BDG, constituído de uma base de dados

georreferenciados, de um sistema de gerenciamento de banco de dados, de um sistema de

informação geográfica – SIG e de um simulador de redes neurais artificiais – SRNA. O roteiro

metodológico adotado permitiu a transposição do Detalhamento da Metodologia para Execução

do Zoneamento Ecológico-Econômico pelos Estados da Amazônia Legal (Becker e Egler [10])

para um modelo conceitual materializado no BDG, que serviu de suporte para a criação de uma

base de dados geográficos, na qual utilizou-se os conceitos de geo-campos e geo-objetos para

modelagem das entidades geográficas definidas por Becker e Egler [10] e Crepani et alii [31].

Através deste ambiente computacional foram realizados procedimentos de correção e

refinamento dos dados do meio físico e sócio-econômicos, de interpretação de imagens de

satélite e análises e combinações dos dados, que permitiram definir unidades básicas de

informação do território, a partir das quais foram geradas as sínteses referentes à potencialidade

social e econômica, à sustentabilidade do ambiente, aos subsídios para ordenação do território,

incluindo orientações à gestão do território na área de estudo localizada no sudoeste do estado de

Rondônia. Sobre os dados do meio físico, foram utilizadas duas técnicas de análise geográfica:

álgebra de mapas e rede neural artificial, que produziram cenários relativos à vulnerabilidade

natural à erosão. A análise das matrizes de erros obtidas da tabulação cruzada entre os cenários,

revelou uma boa exatidão global (acima de 90%) entre os cenários obtidos através da modelagem

via álgebra de mapas e via rede neural artificial e, uma exatidão global regular (em torno de 60%),

quando foram comparados os cenários obtidos via álgebra de mapas e via rede neural artificial

com o cenário obtido pelos procedimentos manuais sugeridos por Crepani et alii [31].
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 ABSTRACT

 This work presents the development of a tool to support the land management called

Geographical Data Base (GDB) formed by a georrefered data base, a data base management

system (DBMS), a geographic information system (GIS) and an artificial neural net simulator

(ANNS). The methodological approach allowed the conceptual modelling of the methodology of

the ZEE (Ecological-Economic Zoning) institutional program (Becker e Egler [10]) within GDB,

using both field and object concepts, in which the geographic entities defined by Becker e Egler

[10] and Crepani et alii [31] were modelled. Using this computacional framework both natural and

socio-economic data were corrected and improved, and also procedures of satellite image

interpretation using image processing techniques, of analysis and data manipulation using GIS

tools, were accomplished. These procedures allowed to define basic units of mapping and to get

the following synthesis proposed by Becker e Egler [10] for the study area located in State of

Rondonia: social potenciality, environmental vulnerability, environmental sustentability, land

management maps, and guidelines about land management. With the abiotic and biotic data, two

different geographical inference methods were used to produce the environmental vulnerability

map: a) the common Map Algebra approach and b) an Artificial Neural Network approach – as a

technique to deal with the non-linearities involved in inferencial processes. Error matrices were

computed from cross tabulation among different scenaries obtained from those inference

methods. A good overall accuracy (over 90%) was obtained when ANN and Map Algebra

scenaries were compared. Medium overall accuracies (around 60%) were obtained when ANN

and Map Algebra were compared with scenaries obtained by manual procedures suggested by

Crepani et alii [31].
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 INTRODUÇÃO

 Nas últimas décadas têm sido implementados, na maioria dos grandes programas e

projetos governamentais de países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, modelos de

desenvolvimento que buscam otimizar uma relação custo-benefício favorável aos lucros a curto

prazo. Subestimaram, ou simplesmente não consideraram os efeitos prejudiciais, a médio e longo

prazo, ao ambiente e à sociedade. Em geral, a má distribuição de renda, o êxodo rural, a

degradação ambiental, as crises econômicas, sociais e políticas são as principais conseqüências

resultantes, indicando que o Estado, a cada dia que passa, vem perdendo o poder de superar os

problemas advindos da não implementação de modelos de gestão do território que visam o

desenvolvimento sustentável.

 Transgressões à natureza e à sociedade assistidas em praticamente todos os lugares são as

conseqüências decorrentes dos atuais modelos de desenvolvimento. Isto demonstra que não é

mais suportável para a sociedade, nem para a natureza, modelos de desenvolvimento que não

respeitem seus limites, suas capacidades de absorver impactos e auto regenerar-se, sob pena do

desaparecimento de ambas.

 Neste sentido, as recomendações internacionais têm orientado para um novo modelo de

desenvolvimento, denominado de “Desenvolvimento Sustentável”, que preconiza uma relação

sociedade-natureza fundamentada numa integração harmônica entre o desenvolvimento sócio-

econômico e a conservação da natureza.
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  Contrapondo-se aos modelos tradicionais, um planejamento para gestão do território,

sob a ótica do desenvolvimento sustentável, deverá ser compatível, ao longo do tempo, com a

produtividade econômica tanto com a melhoria da qualidade de vida das populações, quanto com

a preservação ambiental. Além disso, deverá contar com alternativas que permitam corrigir

distorções em qualquer um desses aspectos.

 Nesse contexto, pesquisadores como Ross [100] entendem que está havendo uma tomada

de consciência por parte da sociedade com relação à necessidade de preservar, recuperar e

explorar a natureza com modernismo tecnológico e com adoção de políticas estratégicas capazes

de atuar adequadamente no presente e planejar o futuro.

 Para Becker e Egler [10], o modelo de desenvolvimento sustentável propõe uma

regulação no uso do território segundo três princípios básicos: a) a eficácia, referente a nova

racionalidade de poupança de recursos, e à incorporação de informação e tecnologia nos

produtos e processos; b) a valorização da diferença, referente à identificação e à potencialização

das vantagens competitivas de cada território; e c) a descentralização, constituindo uma nova

forma de governo em parceria, expressão de uma nova relação público-privada.

 Com a constatação dos problemas causados pelo modelo de desenvolvimento

implementado no País e com a intenção de impedir que outros similares venham a surgir, o

Governo Federal está procurando mecanismos e medidas tanto corretivas, quanto preventivas,

que redirecionem o processo de desenvolvimento, visando assim a compatibilidade entre as

potencialidades/limitações do ambiente e a produtividade econômica. A Constituição de 1988

prevê a Ordenação do Território e determina a competência da União (Capítulo II, Artigo 21)

para "elaborar e executar planos nacionais, rever princípios e propor medidas, visando a ocupação planejada e

recuperação dos espaços regionais do território brasileiro".

 Dentro das ações propostas pelo Governo Federal para estabelecer uma estratégia que

viabilize o planejamento da ocupação e a recuperação dos espaços do território nacional,

encontra-se o Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal - PZEEAL

(SAE/PR [110]), estabelecido em 1991.

 No PZEEAL a Ordenação do Território é entendida como a expressão espacial das

políticas econômica, social, cultural e ecológica e tem por finalidade promover o

desenvolvimento, buscando o bem estar do homem em harmonia com a qualidade ambiental.

Para expressão espacial destas políticas é necessário uma base de conhecimentos sobre o
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território que possibilite a identificar zonas equiproblemáticas (zonas ecológicas-econômicas) em

face de opções de intervenção de acordo com sua sustentabilidade ecológica, econômica e social,

configurando o Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE (SAE/PR [110]).

 O PZEEAL considera o ZEE como um dos instrumentos para a racionalização da

ocupação dos espaços e redirecionamento das atividades, cuja finalidade é dotar o Governo com

bases técnicas para implementar a espacialização das políticas públicas, visando a Ordenação do

Território. Para tanto, o ZEE deve ser: a) resultante da identificação, constatação e avaliação da

realidade territorial; b) conduzido como um processo dinâmico e contínuo, exigindo

detalhamentos de acordo com as prioridades nacionais, regionais e locais e fornecer as

atualizações proporcionadas pela ampliação e aprofundamento do conhecimento técnico-

científico; c) fundamentado no enfoque holístico-sistêmico de modo a proporcionar a integração

dos fatores físicos-bióticos e sócio-econômicos (SAE/PR [110]).

 O ZEE constitui-se de um instrumento técnico e político de planejamento das diferenças,

segundo critérios de sustentabilidade, de absorção de conflitos e de temporalidade, configurando

um processo dinâmico, que deve ser revisto e atualizado periodicamente. O ZEE deve fornecer

subsídios para agilizar a transição para um novo padrão de desenvolvimento, o desenvolvimento

sustentável, além de ser entendido como instrumento de planejamento para estimular do

desenvolvimento e não somente para corrigir distorções sócio-ambientais (Becker e Egler [10]).

 Em oposição aos modelos reducionistas que caracterizaram os zoneamentos específicos

(agrícolas, hidrológicos, florestais, etc) até o fim dos anos 80, esta nova visão de zoneamento

busca compreender a organização e funcionalidade do espaço geográfico, além de disponibilizar

os meios para prognosticar o comportamento futuro.

 Além das premissas que orientam o ZEE tais como, sua concepção, identificação,

constatação e avaliação da realidade territorial, processo dinâmico; enfoque holístico-sistêmico,

critérios de sustentabilidade e temporalidade, o ZEE exige também um embasamento teórico-

metodológico capaz de integrar os diversos elementos, objetos ou fenômenos naturais e

antropogênicos do espaço geográfico. Ou seja, o ZEE exige que as técnicas e procedimentos que

definem as zonas ecológicas-econômicas, sejam baseados na interdepêndencia entre os objetos

do espaço geográfico. Tais técnicas e procedimentos são comumente denominados de pesquisa

ambiental, pesquisa sócio-ambiental, levantamento sócio-econômico-ambiental, diagnósticos

sócio-econômicos ambientais.
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 É evidente que o embasamento teórico-metodológico para o ZEE engloba tanto os

métodos tradicionalmente utilizados nas Geociências, quanto o aporte de disciplinas emergentes,

tais como, a Ecogeografia, Geoecologia e Ecologia das Paisagens, que buscam não só entender o

ambiente como um todo, como um conjunto espaço-temporal dinâmico, mas também,

compreender as inter-relações entre os elementos constituintes. Para tanto, são necessárias

tecnologias que permitam o manuseio de uma grande quantidade de dados/informações de

diversas naturezas (atributos dos objetos e fatos do espaço geográfico), organizando-os

convenientemente a fim de  permitir que diferentes interações possam ser realizadas,

combinando tão somente os objetos e atributos de interesse. Tais tecnologias, que permitem

organizar computacionalmente dados e informações geográficas fazem parte de uma disciplina

emergente, o Geoprocessamento.

 O Geoprocessamento utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da

informação geográfica. Esta nova abordagem de tratamento da informação vem influenciando, de

maneira crescente, as diversas disciplinas do conhecimento humano voltadas para o

entendimento do espaço geográfico.

 As ferramentas computacionais para Geoprocessamento, chamadas de Sistemas de

Informação Geográfica (SIG), permitem realizar análises complexas, ao integrar dados do mundo

real, obtidos de diversas fontes em diferentes formatos, criando bancos de dados

georreferenciados (bancos de dados geográficos). Tornam ainda possível automatizar a produção

de documentos cartográficos. No dizer de um dos pioneiros da área:

 “Um SIG agrupa, unifica e integra a informação. Torna-a disponível sob uma forma que

ninguém teve acesso anteriormente, e coloca informação antiga num novo contexto. Muitas

vezes, permite unificar informações que estavam dispersas ou organizadas de forma

incompatível” (Dangermond [34]).

 Para Marble [80] o desenvolvimento do conceito principal dos SIG teve sua origem na

Cartografia e na Geografia. Porém, não seria possível atingir o atual nível de desenvolvimento

sem a contribuição da computação gráfica, processamento de imagens, sensoriamento remoto e

sistemas gerenciadores de banco de dados. Podem ainda ser incluídas às contribuições citadas, as

novas técnicas de classificação contínua, que utilizam as noções de conjuntos nebulosos (“fuzzy

sets”) e técnicas da inteligência computacional – IC , como uma base auxiliar aos procedimentos

de análise espacial e de geração de mapas.
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 Recentemente, têm surgido aplicações desenvolvidas em uma nova geração de SIGs que

dispõem, além das funções tradicionais, de novas funções de análise e manipulação baseadas em

técnicas de inteligência computacional (Srinivasan and Richards [116]). Estes sistemas

possibilitam também uma integração estreita e amigável entre as informações temáticas e os

produtos de sensoriamento remoto de diversas fontes e resoluções, permitindo a realização

eficiente de tarefas complexas que exploram os aspectos geométricos, texturais e contextuais das

imagens de sensoriamento remoto necessárias para atualização e manipulação dos mapas

temáticos e possibilitando explorar os SIGs como ferramentas para modelagem ambiental.

 A busca por técnicas inspiradas no funcionamento do cérebro gerou uma linha de

pesquisa em inteligência computacional conhecida como redes neurais artificiais ou sistemas

conexionistas.

 As redes neurais artificiais (RNA) caracterizam-se por apresentar uma estrutura

simples.Várias unidades de processamento simples, o “neurônio artificial”, que em si realiza uma

operação também simples e bem definida, comunicam-se umas com as outras através de ligações,

“as sinapses artificiais”, formando uma rede de elementos de processamento maciçamente

conectados.

 Estas estruturas possuem “naturalmente” a capacidade de processar a informação de

maneira distribuída e em paralelo, imitando, ainda que primitivamente, certas características do

cérebro. Têm também a habilidade de “aprender” e “generalizar” a partir de informações

limitadas, alterando a “intensidade” das conexões de um elemento com seus vizinhos.

 As RNA podem ser utilizadas nas mais diversas áreas, principalmente em aplicações que

envolvam a resolução de problemas de aproximação e mapeamento de funções e reconhecimento

de padrões. Entretanto, para que as soluções através das RNA tenham desempenho satisfatório,

os problemas devem ser tolerantes a uma “certa” imprecisão, dispor de uma grande quantidade

de dados de treinamento e não necessitar de regras de decisão discretas (por exemplo, 0 ou 1, sim

ou não). São exemplos mais comuns de aplicações das RNA, o reconhecimento de padrões em

imagens, processamento de voz, processamento de sinais, análise de séries temporais, simulação

de sistemas biológicos, diagnósticos médicos e previsões no mercado financeiro.

 No que tange às Geociências, tem sido observado nos últimos anos um crescimento

expressivo da Neurocomputação e de outras técnicas de IC, principalmente no processamento de

imagens de sensoriamento remoto e nos sistemas de informação geográfica, em aplicações de
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mapeamento, análise e modelagem de fenômenos (físicos e sócio-econômicos) do espaço

geográfico. Ao consultar a bibliografia sobre o assunto pode-se observar dia a dia o aparecimento

de novas contribuições metodológicas utilizando as RNA (ver: Hewitson e Crane [60]; IJRS [68];

Openshaw e Openshaw [94]).

1.1.1 - OBJETIVO DA PESQUISA

 A partir do entendimento dos princípios e conceitos que fundamentam os assuntos

apresentados, o objetivo desta pesquisa é fornecer uma contribuição metodológica ao

Zoneamento Ecológico-Econômico através do desenvolvimento de um instrumento auxiliar para

gestão do território. Este instrumento, denominado de Banco de Dados Geográficos, compõe-se

de uma base de dados georreferenciadas, de um sistema de gerenciamento de banco de dados, de

um sistema de informação geográfica e de um simulador de redes neurais artificiais.

 Para tanto, torna-se necessário cumprir os objetivos específicos descritos a seguir.

1.1.1.1 - PROJETAR O BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS

 Independentemente da metodologia adotada, os diagnósticos e prognósticos ambientais

necessários à implementação de uma proposta de zoneamento ecológico-econômico necessitam

de uma grande diversidade de dados, que podem ou não estar associados a diferentes

representações geométricas. Logo, é necessário, após um estudo sobre os tipos de dados a serem

utilizados, definir uma estrutura de banco de dados capaz de armazenar, converter e combinar

esta grande variedade de dados, gerando os resultados adequados. Apesar desta estrutura de

banco de dados poder ser considerada como um modelo geral, sua implementação poderá ser

diferenciada em função da tecnologia adotada nos diferentes sistemas gerenciadores de banco de

dados e sistemas de informações geográficas.

1.1.1.2 - APLICAR UM MODELO DE INTEGRAÇÃO DE DADOS

 Um mapa de diagnóstico ambiental para apoiar à gestão do território deve ser produzido

a partir de um modelo que considere as interdependências entre os elementos e fenômenos do

espaço geográfico. Este modelo, selecionado a partir de uma análise bibliográfica, utilizará dados

do meio físico e sócio-econômicos adequadamente disponibilizados pelo banco de dados

geográficos. Através de um conjunto de operações de análise ou inferência espacial disponíveis

no sistema de geoprocessamento serão realizadas transformações e combinações sobre tais

dados, produzindo-se a informação pretendida.
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1.1.1.3 - PROJETAR UMA RNA E SIMULAR O MODELO DE INTEGRAÇÃO DE DADOS

 Desenvolver uma rede neural artificial do tipo "feedfoward" que seja capaz de simular o

modelo adotado, ou seja substituir parcial ou totalmente o conjunto de operações de análise

espacial realizadas no sistema de geoprocessamento. Para avaliação desta RNA serão utilizados

subconjuntos dos dados da área de estudo utilizados no modelo de integração, bem como dados

de outras áreas de estudo utilizadas exclusivamente para este fim.

1.1.1.4 - ANALISAR E DISCUTIR OS RESULTADOS

 A aplicação do modelo de integração de dados sobre os dados disponibilizados pelo

banco de dados geográficos produzirá um conjunto de informações que sintetizam as

combinações realizadas através do sistema de geoprocessamento. Da mesma forma, a RNA

projetada para simular o modelo deverá produzir resultados equivalentes. Ambos os

procedimentos desenvolvidos serão avaliados, primeiro de forma isolada e em seguida

comparativamente, discutindo-se as vantagens e limitações de cada um deles.



 2

 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS EM GEOGRAFIA

2.1 - INTRODUÇÃO

 A seguir será apresentado um resumo sobre as bases conceituais, teorias científicas,

premissas e proposições relativas aos diagnósticos e prognósticos ambientais a ser considerada

numa proposta de gestão do território.

 A expressão organização espacial denota a distribuição ou organização dos objetos fixos

ou das formas espaciais sobre a superfície da Terra. Conforme Santos [105], para se entender a

organização espacial e sua evolução torna-se necessário que se interprete a relação dialética entre

forma, função, estrutura e processo. A forma é o aspecto visível do objeto, referindo-se, ainda, ao

seu arranjo, que passa a constituir um padrão espacial; a função constitui uma tarefa, atividade ou

papel a ser desempenhado pelo objeto; a estrutura refere-se à maneira pela qual os objetos estão

inter-relacionados entre si, não possui uma exterioridade imediata - ela é invisível, subjacente à

forma, uma espécie de matriz na qual a forma é gerada; o processo é uma estrutura em seu

movimento de transformação, ou seja, é uma ação que se realiza continuamente visando um

resultado qualquer, implicando tempo e mudança.

 Para esclarecer ainda mais sobre a apreensão do que vem a ser a organização espacial,

Santos [105] afirma: “Forma, função, estrutura e processo são quatro termos disjuntivos associados, a empregar

segundo um contexto do mundo de todo dia. Tomados individualmente apresentam apenas realidades, limitadas do
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mundo. Considerados em conjunto, porém, e relacionados entre si, eles constróem uma base teórica e metodológica a

partir da qual podemos discutir os fenômenos espaciais em totalidade.”

 O termo região, do latim regione, dependendo do contexto, pode ser, por exemplo, uma

grande extensão de terreno, ou território que se distingue dos demais por possuir características

próprias, ou ainda, em análise matemática, o domínio de uma função (Novo Dicionário Aurélio).

 Dependendo da corrente do pensamento geográfico, o termo região possui conceitos

diferenciados. Contudo, basicamente o conceito de região está ligado à noção fundamental de

variação de área. Neste conceito, formulado por Hartshorne, a área seria uma parcela da

superfície terrestre, diferenciada pelo observador, que a delimita pelo seu caráter, isto é, a

distingue das demais. Essa delimitação parte da escolha do observador, que seleciona os

fenômenos enfocados. Em função dos dados selecionados e de sua abrangência desigual, a

delimitação das áreas será diferente (Moraes [87]).

 Pela Geografia Quantitativa, o termo região denota um conjunto de lugares onde as

diferenças internas entre esses lugares são menores que as existentes entre eles e qualquer

elemento de outro conjunto de lugares. As similaridades e diferencialidades entre lugares são

passíveis de mensuração através de técnicas estatísticas (desvio-padrão, coeficiente de variação,

análise de agrupamento) e matemáticas (funções, conjuntos, álgebras, etc).

 Este conceito de região está intimamente relacionado com a primeira (estatística) e a

segunda (modelos matemáticos) revoluções da Geografia Quantitativa, citadas por Openshaw

[93], quando refere-se ao tema “Em direção à Geografia Computacional”. Para ele, está em curso

a terceira revolução na geografia, que abrange algumas áreas como a neurocomputação e a

cibernética1

 Na Geografia Quantitativa, a região torna-se uma classe de área constituída de vários

indivíduos similares entre si. Várias classes de área organizam-se em um sistema classificatório,

que por sua vez pode ser concebido de duas formas, a divisão lógica e o agrupamento. A divisão

lógica é uma classificação caracterizada pela divisão sucessiva do todo. É um processo dedutivo,

de cima para baixo (“top-down”), pressupõe uma visão pré-concebida do todo, o qual é

subdividido analiticamente até chegar em suas partes componentes (indivíduos, objetos ou

                                                
1 Norbert Wiener denominou de cibernética  “a ciência do controle e comunicação nos animais e nas máquinas”. A

cibernética não quer saber “O que é esta coisa?” mas “O que esta coisa faz?” (Ashby [05]; Naveh e Lieberman, [89]).
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entidades). A classificação indutiva ou agrupamento (“bottom-up”) começa a partir do indivíduo

e por agregação ou generalização crescente alcança o todo. É um procedimento por sínteses

sucessivas, que não pressupõe conhecimento prévio do todo, o qual vai sendo obtido

indutivamente agregando-se o conhecimento sobre as partes. Tanto a divisão lógica, que busca as

diferencialidades, quanto o agrupamento, que busca regularidades, são meios complementares de

se conhecer a realidade (Corrêa [28]).

 A respeito das formas de “pensar” e “conhecer” a realidade não se pode deixar de citar as

idéias de Lacoste [72]: “O método que permite pensar eficazmente, estrategicamente, a complexidade do espaço

terrestre é fundamentado, em grande parte, sobre a observação das intersecções e dos múltiplos conjuntos espaciais

que se pode formar e isolar pela observação precisa de suas configurações cartográficas. .... Não se trata de

intersecções de conjuntos teóricos, mas de conjuntos definidos, cada qual , não somente por seus elementos e por suas

relações, mas também pelo traçado preciso de seus contornos cartográficos particulares. .... Cada um desses

conjuntos não fornece mais do que um conhecimento extremamente parcial da realidade. De fato esses conjuntos

espaciais são representações abstratas, objetos de conhecimento e ferramentas de conhecimento produzidos pelas

diversas disciplinas científicas. Essas, no seu esforço de investigação da realidade, se adequam a uma espécie de

divisão mais ou menos acadêmica do trabalho, cada uma delas priviligiando um modo de ver o mundo ( a geologia,

a climatologia, a biologia e, no que diz respeito às atividades humanas, a economia, a sociologia, a demografia, etc.)

a ponto de traçar da realidade uma representação que negligencia todas as outras”.

 Qualquer que seja o procedimento de classificação, de cima para baixo ou de baixo para

cima, parte-se do conhecimento dos atributos que melhor definem o todo ou as suas partes, ou

melhor, que explicam o todo ou suas partes, de forma mais próxima da realidade, ou quase-real.

Quando não estão disponíveis, parte-se da aquisição de dados que permitam caracterizá-los, ou

seja, dos dados geradores da informação geográfica.

 A informação geográfica está relacionada à existência de objetos com propriedades, que

incluem sua localização no espaço e sua relação com outros objetos. Estas relações incluem os

conceitos topológicos de vizinhança e pertinência, métricos de distância e de direção (p. ex.: “a

norte de”, “acima de”). Apresenta uma natureza dual explícita e possui uma localização

geográfica, expressa como coordenadas no espaço geográfico, e atributos descritivos, de natureza

não-espacial, que podem ser armazenadas em um banco de dados.

 De forma intuitiva, pode-se definir o termo espaço geográfico como uma coleção de

localizações na superfície da Terra, sobre a qual ocorrem os fenômenos geográficos ou estão
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presentes os objetos geográficos. Sendo um espaço localizável, o espaço geográfico é possível de

ser cartografado (Dolfus [38]). Nesse sentido, os fenômenos geográficos denotam a manifestação

dos eventos naturais e antrópicos que ocorrem no espaço geográfico, ou simplesmente espaço.

 Os objetos geográficos, ou simplesmente objetos, são tudo o que existe na superfície da

Terra, toda herança da história natural e todo resultado da ação humana (Santos [106]). Para ele:

“o espaço dos geógrafos leva em conta todos os objetos existentes numa extensão contínua, todos sem exceção. Sem

isso, aliás, cada objeto não faz sentido”.

 Os objetos que constituem o espaço geográfico2 estabelecem padrões de ocupação ao

distribuírem-se sobre a superfície da Terra. Ao representá-los, o geoprocessamento procura

determinar e esquematizar esses padrões e suas inter-relações, que por sua vez, podem assumir

diferentes formas:

• correlação espacial - um fenômeno espacial (e.g. a topografia) está relacionado com

o entorno de forma tão mais intensa, quanto maior for a proximidade de

localização;

• correlação temática - as características do espaço geográfico são moldadas por um

conjunto de fatores, por exemplo, o clima, as formações geológicas, o relevo, o

solo, a vegetação formam uma totalidade interrelacionada, e desse modo, pode-se

traçar pontos de correspondência entre o relevo e o solo ou o solo e a vegetação de

uma área;

• correlação topológica - as relações topológicas como adjacência, pertinência e

intersecção, permitem estabelecer os relacionamentos entre os objetos geográficos

que são invariantes à rotação, à translação e à escala;

• correlação temporal: a fisionomia da Terra está em constante transformação, em

ciclos variáveis para cada fenômeno, onde a paisagem ostenta as marcas de um

passado mais ou menos remoto, apagado ou modificado de maneira desigual, mas

sempre presente (Dolfus [38]).

                                                

2 Para um aprofundamento sobre o tema espaço geográfico revertam-se Santos e Souza [107]. Neste trabalho são
apresentados e discutidos por especialistas de diversas áreas do conhecimento o conceito de espaço.
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2.2 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO: CONCEITOS E OBJETIVOS

 De acordo com Ab’Saber [01], o conceito de zoneamento exige uma série de

entendimentos prévios. Sua aplicação ou utilização em relação a um determinado espaço

geográfico exige método, reflexão e estratégias próprias. Os princípios do zoneamento, quando

aplicáveis a uma determinada área, necessitam de uma multidisciplinaridade plena, devido à

pretensão de identificar as potencialidades específicas ou preferenciais de cada um dos sub-

espaços ou sub-áreas do território em estudo. Para que sejam estabelecidas as bases desse

processo, dentro de uma conjuntura, é necessário realizar uma pesquisa que apreenda a vocação

de todos os sub-espaços que compõem um certo território e efetue o levantamento de suas

potencialidades econômicas a partir de um enfoque ecodesenvolvimentista.

 Para Carneiro e Coelho [21], o zoneamento pode ser conceituado como um instrumento

para a ordenação de um sub-espaço que baseia-se num conjunto de interações e atitudes que,

contrastando com a dinâmica dos processos naturais e sociais ocorrentes nesse sub-espaço, vão

permitir a obtenção de princípios e parâmetros relativos à sua utilização.

 O principal objetivo do processo de zoneamento, numa primeira instância, é realizar

divisões e classificações do espaço, baseadas em fatores ecológicos, econômicos e sociais e,

através do cruzamento dessas duas ordens de fatores, identificar diferentes zonas em regiões,

com sua problemática específica, que serão objeto de proposta e diretrizes. Numa segunda

instância, o processo de zoneamento, que deverá ocorrer com uma escala de maior detalhamento,

visa a organização do espaço no interior de cada unidade, com indicação de áreas de preservação

e das áreas liberadas à ocupação, obedecendo aos princípios de uma política ambiental, voltada

para assegurar a eficiência produtiva dos espaços e preservar os fluxos vivos da natureza. (IBGE

[61]).

 O conceito de zona ecológico-econômica sintetiza duas dimensões básicas: a ecológica,

que reflete as limitações e potencialidades do uso sustentado dos recursos naturais; e a

econômica, que manifesta as aspirações de desenvolvimento humano das comunidades que

habitam e exploram o território, também de forma sustentável. Usualmente utilizada como

sinônimo de região, a zona ecológico-econômica possui alguns atributos que lhe são próprios:

• exprime o conceito geográfico de zonalidade, isto é, uma certa uniformidade

ecológica em função da distribuição de energia na superfície terrestre;
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• possui um perímetro bem definido no território, onde as normas de regulação do

seu uso devem ser socialmente aceitas e cumpridas (Becker e Egler [10]).

 Becker e Egler [10] dizem que: “a elaboração do zoneamento ecológico-econômico pressupõe uma

abordagem transdisciplinar, que considera, segundo uma hierarquia de escalas espacias e temporais, a dinâmica do

sistema ambiental e da formação sócio-econômica, estabelecendo interações e articulações entre seus componentes.  . .

. a definição de zonas ecológico-econômicas deve ser resultante de uma metodologia integradora, de atualização

permanente e em tempo real, o que só é possível hoje com o desenvolvimento de técnicas de coleta, tratamento e

análise de informações, das quais devemos destacar os Sistemas de Informações Geográficas, que permitem o

estabelecimento de relações espaciais entre informações temáticas georreferenciadas”.

 A realização do zoneamento depende do levantamento das informações geográficas, que

por sua vez vão formar um banco de dados geográficos sobre o referido território que deve ser

continuamente atualizado. Num processo de levantamento e atualização permanente dessas

informações geográficas, parece evidente que a cada dia que passa maior será a quantidade e o

detalhamento delas. É importante frisar que quando se fala em informação geográfica no

contexto do zoneamento considera-se o todo, isto é, o ambiente (o natural e o sócio-econômico),

mesmo porque não poderia ser diferente, considerando-se as premissas que orientam a sua

concepção (identificação, constatação e avaliação da realidade territorial; processo dinâmico;

enfoque holístico-sistêmico; critérios de sustentabilidade e temporalidade).

 A partir da modelagem dos dados contidos nesse banco de dados geográficos e da

combinação adequada das informações geradas a partir destes dados, são produzidas análises,

diagnósticos e prognósticos ambientais que servirão de base para o zoneamento e fornecerão os

subsídios à gestão do território. Tais produtos caracterizam-se por conterem informações

integradas do território na forma de mapas e relatórios, segundo critérios de vulnerabilidade e

potencialidade.

 De acordo com Ross [100], quando se fala em diagnósticos ambientais é necessário

pensar-se no todo (o natural e o social) e de que forma esse todo manifesta-se na realidade.

Entendimentos parciais dessa realidade fatalmente induzem a erros ou decisões inadequadas.
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2.3 - ANÁLISES E DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS

 Qualquer que seja a metodologia utilizada nos diagnósticos ambientais, esta fornece a

idéia de um processo classificatório ou organizacional, segundo critérios “ecológicos e

econômicos”, de uma porção da superfície terrestre, ou melhor, de uma porção do espaço dos

geográfos (para citar Santos [106]), ou ainda do estrato geográfico da Terra, considerando-se também os

efeitos do desenvolvimento social e econômico (para citar Grygoriev [56]).

 Existem, na literatura, várias propostas metodológicas na perspectiva dos zoneamentos e

dos planejamentos ambientais que são excelentes referências de âmbito nacional e que

apresentam diferentes visões de abordagem do tema (Sanchez [104]; Almeida et alii [03], Moraes

[88], Ross et alii [101] e Becker e Egler [10]). Também existem referências com objetivos similares

tais como, os relatórios de qualidade ambiental, dentre os quais é importante destacar o trabalho

de Monteiro, et alii [86] desenvolvido no Recôncavo Baiano e Regiões Limítrofes. Ainda que,

diagnósticos ambientais, de concepção similar às propostas acima, privilegiem um ou outro ramo

do conhecimento no âmbito das Geociências, em geral, tem em comum procedimentos

metodológicos baseados em três enfoques: a) a forma de identificação dos sub-espaços, áreas ou

sub-áreas; b) a abordagem sistêmica, conseqüência de uma fundamentação teórica-operacional

Ecológica-Geográfica; e c) os níveis de aproximação, que trata da questão da escala.

2.3.1 - A FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS

 Em geral, em termos operacionais, estas metodologias utilizam o critério da divisão lógica

(top-down) ou do agrupamento (bottom-up) para caracterizar as zonas ecológico-econômicas ou,

áreas ou sub-áreas do espaço, conforme o objetivo. Ross [100] engloba estes procedimentos

operacionais em dois grupos, os “land-systems” e as pesquisas ambientais multitemáticas.

 Os procedimentos operacionais com a denominação genérica de land systems utilizam

como referencial os padrões fisionômicos do terreno (padrões de paisagens ou unidades de

paisagens) e geram como resultados produtos temáticos analítico-sintéticos. O espaço geográfico é

constituído de diversas unidades de paisagem ou land units que retratam de forma integrada certas

particularidades (climáticas, geológicas, geomorfológicas, pedológicas, da cobertura vegetal, do

uso da terra e  sócio-econômicas) que as  individualizam do entorno (Zonneveld [129];  Ross

[100]).
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 Nas pesquisas ambientais multitemáticas são gerados múltiplos produtos temáticos

disciplinares, uns com características analíticas e outros de síntese, sob uma orientação multi e

inter-disciplinar. Numa primeira fase são gerados produtos temático-analíticos que tratam de

forma setorizada os temas da natureza (climatologia, geologia, geomorfologia, pedologia,

vegetação e fauna) e da sócio-economia (demografia, qualidade de vida , legislação, uso da terra

para fins de exploração econômica, estruturas regionais e urbanas). Posteriomente estes produtos

são integrados de maneira a atender aos objetivos propostos (Ross [100]).

2.3.2 - GEOGRAFIA OU ECOLOGIA? HOLISMO E TEORIA DOS SISTEMAS

 Como os diagnósticos ambientais envolvem estudos e pesquisas essencialmente

interdisciplinares, as metodologias normalmente adotadas derivam das disciplinas que constituem

as Geociências, Biociências e Ciências Sociais. Dentre elas destacam-se a Geografia e a Ecologia.

Sobre este aspecto, Guerasimov [57] sugere que as investigações relacionadas ao uso racional dos

recursos da biosfera, proteção e melhoramento do meio ambiente, denominadas atualmente

ecológicas, devem efetuar-se em todos os ramos da ciência contemporânea, de forma integrada,

pois possuem um sentido único: a ação recíproca do objeto que se estuda e seu meio natural

íntegro.

 Guerasimov [57] relatou ainda que é preciso esclarecer qual das disciplinas científicas

estuda o meio ambiente, considerando-o como um conjunto de componentes abióticos, bióticos

e de componentes naturais criados ou transformados pela sociedade. O enfoque é ecológico,

quando se estuda as diferentes conexões deste meio “organizado”, através de diversas ciências.

Porém, quando estes componentes fazem parte de um todo e o conjunto deles com seus vínculos

recíprocos imprimem ao entorno uma determinada integridade, o estudo do próprio entorno é

objeto de uma ciência autônoma, mais exatamente de um conjunto de ciências que deve ser a

Geografia. Para ele, a Geografia deve ser a ciência potencial, para a análise integrada das diversas

disciplinas científicas.

 Antes de tratar de aspectos relativos à teoria dos sistemas e ao axioma holístico é

importante rever alguns aspectos do objeto de estudo deste trabalho, ou seja, o espaço geográfico

ou como disse Grygoriev [56], do estrato geográfico da Terra.

 O estrato geográfico da Terra compreende: a crosta, a baixa atmosfera (troposfera e parte

da estratosfera), a hidrosfera, o regolito (manto de solo), a cobertura vegetal e o reino animal. Os

processos que nele atuam são devido às fontes de energia cósmica e terrestre. Os estudos do
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estrato geográfico da Terra têm mostrado que suas partes são intimamente interconectadas e

interrelacionadas, porém sem limites exatos. Constitui-se de uma estrutura de camadas, cujos

componentes se interpenetram e são caracterizados por complexas diferenciações naturais de

uma região para outra. Em termos de energia pode ser dividido em duas camadas; a) a externa,

onde a maior fonte de calor é a energia solar; b) a interna, onde o calor é gerado pela

transferência de radiação e outros processos análogos (Grygoriev [56]).

 Segundo Grygoriev [56], a grande diversidade na composição e estrutura do estrato

geográfico, aliada às características particulares dos processos que nele ocorrem, em constante

interação, tornam possível, do ponto de vista filosófico, considerar o movimento característico

do estrato geográfico, uma forma especial de movimento de massa, denominada de forma-

específica-geográfica de movimento da matéria. Para ele, as subdivisões das ciências físico-

geográficas intimamente relacionadas, estudam as leis que governam a estrutura e evolução dos

elementos e componentes do estrato geográfico, ou seja, sua funcionalidade e que uma melhor

investigação só pode ser realizada quando os efeitos do desenvolvimento social e seus modos de

produção também são levados em consideração.

 O intercâmbio de matéria-energia entre os componentes do estrato geográfico é

constituído por processos inseparáveis, porém, diretamente opostos em termos de entrada e saída

de matéria e energia e, da sua assimilação e desassimilação. No decorrer deste intercâmbio, uma

porção de matéria e energia de um componente está sendo continuamente transferido para outro.

Ao mesmo tempo, muda a composição das substâncias devido à assimilação por outros

componentes e a massa básica de cada componente também muda, sob a ação de outros

componentes, no decorrer das interações físico-químicas e em casos específicos, biofísicas e

bioquímicas (Grygoriev [56]). Para ele, no decorrer do tempo, as sociedades e o estrato

geográfico evoluem em complexidade e esta evolução tem sua força motriz nas trocas de energia

e matéria. Diz ainda que, os avanços alcançados pela Geografia Física geraram o arcabouço

teórico necessário à compreensão do homem e seu espaço, facilitando os processos de

interferências, o manejo das paisagens naturais e o desenvolvimento econômico. Finalmente,

afirma que na investigação de tais problemas é de grande importância o emprego da cibernética

na análise quantitativa dos índices relativos à dinâmica e ao balanço de energia e matéria. Apesar

das afirmações de Grygoriev [56] privilegiarem a parte física do espaço geográfico, elas permitem

uma visão da superfície terrestre em termos de energia e matéria, que ajudará no entendimento

dos assuntos que serão tratados a seguir.
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 Considera-se também relevante propiciar um entendimento mais formal dos termos

conjunto, classe e sistema, citados anteriormente em diversas ocasiões. Estes são conceitos

importantes que facilitarão a compreensão dos assuntos posteriores, principalmente no tópico

sobre modelagem de dados em geoprocessamento.

 Denota-se conjunto a uma lista ou coleção de elementos ou objetos distintos que

conforme nossa visão ou conhecimento podem ser agrupados. Por exemplo, um conjunto  de

rios, letras, montanhas. (Naveh e Lieberman [89]).

 Denota-se classe a  um conjunto de elementos ou objetos caracterizados por um atributo

comum. A escolha de atributos característicos e a classificação das coleções de objetos conforme

estes atributos, são derivados de um processo de abstração. Por exemplo: a) uma rocha

sedimentar pertence a uma classe de objetos identificados por atributos mineralógicos distintos;

b) em um ecossistema, produtores, consumidores e assemelhados foram agrupados em classes

distintas de elementos (plantas, animais, etc.) conforme seus atributos funcionais dentro do fluxo

energia e matéria. (Naveh e Lieberman [89]).

 Denota-se sistema a um conjunto de objetos, ou entidades, em um estado

preestabelecido, interligado por relações mais estreitas do que aquelas que os elementos mantém

com seus ambientes. O conjunto de relações entre estes elementos e entre seus estados

constituem a estrutura dos sistemas. Devido a estas relações, um sistema é sempre mais do que a

soma de seus elementos; é um todo, uma unidade ( Sachsse, 1971, apud Naveh e Lieberman [89]).

Este conceito de totalidade, contendo qualidades emergentes do comportamento dos elementos

do sistema como um todo, é a base do Holismo. Por exemplo: todos ou unidades são uma melodia,

um poema, uma molécula de água, um sistema de números racionais, um sistema planetário, o

estrato geográfico da Terra, etc. Não se presta atenção na estética lógica, física, psicológica, ou

outras relações que constituem estes sistemas (Naveh e Lieberman [89]).

 Tricart [120] comentou que a adoção do conceito de sistema pelas diversas disciplinas que

compreendem a Geografia Física permite a integração de conhecimentos anteriormente isolados,

sendo uma nova maneira de abarcar os problemas ambientais. Permite uma visão de conjunto do

aspecto dinâmico e, por conseqüência, o desenvolvimento de novas pesquisas. Além disso, para

ele, a Geografia Física compreendida desta maneira é um aspecto da Ecologia.
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 De acordo com Zonneveld3 [129], a ciência na qual a paisagem, suas características, suas

inter-relações e gêneses são estudadas, pode ser denominada de “Ciência da Terra”, que na

verdade é uma das formas da Geografia, a Geografia da Paisagem. O propósito dessa Ciência da

Terra ou Ciência da Paisagem é o estudo do “caráter total de uma porção da Terra4”. A Ciência

da Terra abrange as rochas, relevo, partículas dos solos, solos, água, clima, vegetação, flora, fauna,

plantações e estruturas humanas e os próprios seres humanos, incluindo também o aspecto visual

da terra (a paisagem), e nesse contexto, a Terra é composta de diferentes constituintes ou

atributos, que por sua vez, podem ser de natureza complexa.

 Para Zonneveld [129] esses atributos da terra não são simplesmente os constituintes da

terra, eles são ao mesmo tempo os fatores que influenciam a paisagem e todos seus atributos, da

mesma forma que são dependentes dessa influência. Portanto, a terra é o resultado de uma

dinâmica, um sistema integrado de componentes vivos ou inanimados, incluindo o homem e sua

atividade, no qual cada um influencia o outro de vários modos. Nessa conceitualização, o termo

terra passa a ter o mesmo significado do termo geobiocenose, sendo o ecossistema, o sistema

dinâmico que suporta a geobiocenose. Este autor disse ainda que a Ciência da Terra ou Ciência

da Paisagem pode ser dividida em várias sub-disciplinas, são elas: a morfologia da paisagem,

taxonomia ou classificação da paisagem, cronologia ou dinâmica da paisagem, corologia da

paisagem e ecologia da paisagem. Dentre estas sub-disciplinas a ecologia da paisagem é crucial no

âmbito de uma geografia holística da paisagem. Ou seja, a ecologia da paisagem é um aspecto do

estudo geográfico que considera a paisagem como uma entidade holística, constituída de

diferentes elementos, todos influenciando um ao outro, e isto significa que a Terra é estudada

como o “caráter total de uma região” e não em termos dos aspectos separados dos seus

componentes.

2.3.2.1 - HOLISMO

 O axioma do holismo -“o todo é mais que a soma das partes”- foi dito pela primeira vez

por Smuts (1926, 1971; apud Naveh e Lieberman [89]) e foi introduzido na Ecologia por Egler

(1942; apud Naveh e Lieberman [89]) como um conceito sobre a ordem hierárquica da natureza.

De acordo com este conceito, o universo é considerado como uma organização, um todo

                                                

3 No texto original Zonneveld [129] quando expõe estas idéias, faz referência a diversos autores tais como, Bobek e
Schmithüsen (1967); Carol (1953, 1963); Trol (1950, 1966); Neef, 1967.

4 No texto original Zonneveld [129] utilizou uma expressão de von Humbolt, “Der Totalcharakter einer Erdgegend”.
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ordenado em uma hierarquia de sistemas estratificados em vários níveis. Cada sistema de uma

ordem superior é composto de sistemas de ordens inferiores e se caracteriza por possuir novas

qualidades, atributos que são adicionados pelos níveis inferiores. Esta organização hierárquica é

manifestada através de estruturas e processos complexos, de caráter relativamente estável, que

partem desde os níveis físico-químicos (subatômicos e atômicos), passando pelos níveis dos sub-

organismos e organismos biológicos, pelos níveis de integração dos super-organismos ecológicos

e sociais, até alcançar os sistemas mundiais e galácticos (Naveh e Lieberman [89]).

 A noção de totalidade é uma das mais fecundas que a filosofia clássica nos legou,

constituindo em elemento fundamental para o conhecimento e análise da realidade. Para entendê-

la, a primeira noção a ser considerada é a de que o conhecimento pressupõe análise e, a segunda,

de que a análise pressupõe a divisão (Santos [106]).

2.3.2.2 - TEORIA DOS SISTEMAS, ORDEM E DESORDEM NA TERRA

 A Teoria dos Sistemas, ou Teoria Geral dos Sistemas - TGS denota uma filosofia e teoria

científica baseada na ordem hierárquica da natureza, abordando-a como sistemas abertos, com

complexidade e organização crescente (Naveh e Lieberman [89]). Também pode ser definida

como um conjunto de definições, postulados e proposições que tratam a realidade como uma

hierarquia de organização integrada da energia e da matéria (Miller [85]; Naveh e Lieberman [89]).

 De acordo com Grinker [55], a TGS é uma metateoria transdiciplinar, ou um arcabouço

conceitual de uma teoria global que interliga e integra barreiras culturais e ideológicas,

procedimentos normativos e quantitativos e procedimentos descritivos e qualitativos.

 Para a identificação, avaliação e gestão de sistemas complexos como todos não é

necessário o estudo detalhado dos dados individualizados – no caso das paisagens, o estudo das

informações setorizadas como a geologia, biologia, hidrologia, sociologia, economia, etc., mas a

identificação de suas interligações e interfaces com a realidade e suas relações estruturais, que são

imperativas para compreensão dos sistemas complexos (Vester, 1980; apud Naveh e Lieberman

[89]).

 Um maior aprofundamento sobre o conhecimento da TGS pode ser obtido em Chorley e

Kennedy [24], Christofoletti [25] e Naveh e Lieberman [89]. Nestas referências é apresentado

extenso material bibliográfico sobre: grandeza dos sistemas, composição e classificação,

funcionalidade, estabilidade, retroalimentação, entre outros.



Considerações Teóricas em Geografia 20

 A superfície terrestre é resultante de um balanço que ocorre através do tempo, entre as

forças internas e externas que atuam em todo planeta. Quando as forças internas (vulcânicas,

sísmicas e tectônicas) agem muito vagarosamente, numa intensidade constante, e contrapõem-se

às forças externas (ação do clima e da gravidade), alguns aspectos da superfície da terra

aproximam-se rapidamente a um estado de equilíbrio dinâmico com o ambiente. Adquirem uma

certa ordem, demonstrando forte interdependência dos seus atributos e por isso podem ser

analisados sob a ótica da teoria dos sistemas abertos. Outros aspectos, em função variações

bruscas nesse confronto de forças (p. ex. erupções vulcânicas, terremotos, furacões, processos

erosivos acelerados e outros eventos catastróficos), respondem muito lentamente a essas

transformações e permanecem por longos períodos em estado de desequilíbrio, caracterizando

uma desordem ou caos.

 Ruxton [103] define o termo ordem na terra como uma distribuição regular ou aleatória

de determinados atributos da superfície terrestre, e utiliza o termo desordem na terra para

descrever os aspectos de uma área da terra nos quais nenhuma regularidade ou comportamento

aleatório pode ser caracterizado.

 Esta visão representa a abordagem conceitual utilizada nos estudos de classificação dos

sistemas naturais por muitos e muitos anos. O compromisso de entender a ordem de um sistema

segundo unicamente seus padrões de regularidade ou aleatoriedade, tem sido o arcabouço teórico

mais familiar para tratar com a complexidade dos sistemas que envolvem as paisagens

geográficas.

 Nas últimas decádas, as disciplinas da física, da biologia e da matemática têm mostrado

novas maneiras de perceber a “ordem” nos sistemas. Relaxando o compromisso com a noção

mais familiar de ordem como apresentada por Ruxton , permite-se encontrar novas categorias de

“ordem”, ordens que estiveram escondidas atrás das noções de regularidade e aleatoriedade

(Bohm and Peat 1987, apud Naveh e Lieberman [89]).

 As novas ferramentas para observar os sistemas considerando estas novas “ordens”,

passam a incluir métodos, conceitos e formalismos como a Teoria do Caos, a geometria do caos

ou fractais, a teoria de sistemas dinâmicos não-lineares, os autômatos celulares, os sistemas com

auto-organização, entre outros (Oppenshaw [94]). O arcabouço filosófico e conceitual que dá

sustentação a abordagem “holística” tradicional, pode ser repensado à luz destas novas

possibilidades de entendimento dos sistemas naturais, particularmente um novo olhar sobre o
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axioma básico do holismo –“o todo é mais que a soma das partes”, buscando redefinir o que é o

“todo” e o que são as “partes” e suas interações.

2.3.3 - ESCALA E EXATIDÃO GEOMÉTRICA

 Sob o ponto de vista cartográfico, quando se planeja uma carta torna-se necessário

escolher em que escala esta carta será construída. Esta escolha varia em função de dois critérios:

a) finalidade, que determina a escala; b) conveniência, onde a escala determina a construção da

carta (Oliveira [92]).

 Do ponto de vista geográfico, dada as diferentes grandezas dos fenômenos geográficos, a

escolha da escala está relacionada com a representação mais adequada da realidade considerando-

se o grau de aprofundamento da análise. Na visão de Lacoste [72] é preciso classificar essas

diferentes categorias de conjuntos espaciais em função de seus diferentes tamanhos e não em

função das escalas de representação. Desta forma, pode-se ordenar a descrição e o raciocínio

geográfico em diferentes níveis de análise espacial que correspondem `as diferentes ordens de

grandeza dos objetos geográficos.

 No contexto dos diagnósticos ambientais, o geoprocessamento permite utilizar várias

possibilidades de representações das diferentes ordens de grandeza da realidade, que podem ser

tanto os diversos níveis de análise espacial e raciocínios geográficos durante a fase de tratamento

das informações, quanto os critérios de finalidade e conveniência na escolha da escala, durante a

fase de representação das sínteses.

 Com relação à preocupação em preservar a qualidade geométrica dos documentos

cartográficos a serem utilizados nos diagnósticos ambientais, Brasil [13] fornece orientações

importantes, principalmente aquelas relativas ao Decreto No 89.817 de 20 de junho de 1984, que

estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional e onde é

indicado o Padrão de Exatidão Cartográfica – PEC que devem obedecer as cartas no que diz

respeito a planimetria. As instruções dizem que “90% dos pontos bem definidos numa carta, quando

testados no terreno, não deverão apresentar erro superior ao Padrão de Exatidão Cartográfica-Planimétrico-

estabelecido”, além de indicarem que:“o erro padrão isolado num trabalho cartográfico não ultrapassará a

60,8% do Padrão de Exatidão Cartográfica”. Seguindo as mesmas instruções, a exatidão planimétrica

das cartas Classe A é definida da seguinte maneira: o Padrão de Exatidão Cartográfica

Planimétrico é de 0,5 mm e o Erro Padrão isolado é de 0,3 mm, ambos na escala da carta. Por
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exemplo, para uma escala de 1:250.000, o erro máximo tolerado é de 125 m para o Padrão de

Exatidão Cartográfica Planimétrico e de 75 m para o Erro Padrão isolado, respectivamente.

2.3.4 - SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO

 A seguir são apresentados alguns sistemas de classificação da superfície terrestre que, de

maneira diferenciada, fundamentam ou influenciam as metodologias de diagnósticos ambientais

desenvolvidas no País.

 Bertrand [11] discute o conceito de paisagem sob o ponto de vista de uma geografia

global, integrando à paisagem natural, todas as implicações da ação antrópica, o que o autor

denomina de paisagem total.

 A paisagem para Bertrand [11] denota o resultado da combinação dinâmica, portanto

instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os

outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em contínua evolução.

 A noção de escala é inseparável do estudo das paisagens. As escalas temporo-espaciais de

inspiração geomorfológica, foram utilizadas como base geral de referência para representar todos

os fenômenos geográficos. Além disso, cada disciplina especializada no estudo de um aspecto da

paisagem se apoia em um sistema de delimitação mais ou menos esquemático, formado de

unidades homogêneas e hierarquizadas, que se encaixam umas nas outras (Bertrand [11]).

 Com relação à delimitação das paisagens, Bertrand [11] comenta que todas as delimitações

geográficas são arbitrárias e é impossível achar um sistema geral do espaço que respeite os limites

próprios para cada ordem de fenômenos. Para ele, pode-se vislumbrar uma taxonomia das

paisagens com dominância física sob a condição de fixar desde já seus limites:

• a delimitação é somente um meio de aproximação com a realidade geográfica;

• é preciso procurar talhar diretamente a paisagem global tal qual se apresenta, sendo

que a delimitação será mais grosseira, porém, as combinações e as relações entre os

elementos e os fenômenos de convergência aparecerão mais claramente e neste

caso, a síntese substitui a análise;

• o sistema taxonômico deve permitir classificar as paisagens em função da escala,

numa dupla perspectiva do espaço-tempo e, em um mesmo sistema taxonômico, os

elementos climáticos e estruturais são básicos nas unidades superiores e os

elementos biogeográficos e antrópicos nas unidades inferiores.
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 Bertrand [11] propõe então um sistema de classificação que comporta seis níveis

temporo-espaciais divididos em duas unidades, superiores e  inferiores.

 As unidades superiores correspondem na realidade as grandes zonas climato-botânicas: a)

Zona - está ligado ao conceito de zonalidade planetária (p. ex., zona temperada, zona tropical), ou

seja, é latitudinal e definida primeiramente pelo clima e seus grandes biomas; b)Domínio -

corresponde às unidades de segunda grandeza (p. ex., domínio dos cerrados, domínio das

caatingas).; e c) Região Natural - situa-se entre a terceira e quarta grandeza (p. ex., a região dos

cocais).

 As unidades inferiores representam a subdivisão da Região Natural, foram definidas 3

entidades: a) Geossistema - acentua o complexo geográfico e a dinâmica; b) Geofácies - é uma

subdivisão do geossistema, corresponde a um setor fisionomicamente homogêneo e desenvolve

uma mesma fase de evolução geral do geossistema; e c) Geótopo - é o último nível da escala

espacial, é a menor unidade geográfica homogênea diretamente dicernível no terreno.

 Entende-se que, diferentemente de Sotchava [114] [115], a proposta de classificação de

Bertrand [11] considera que os termos geossistema e geótopo equivalem-se na Ecologia aos

termos ecossistema e ecótopo, respectivamente.

 Para Sotchava [114] [115] um geossistema é uma classe peculiar dos sistemas dinâmicos

abertos e hierarquicamente organizados. Considera a Terra o ambiente geográfico ou o

geossistema planetário, que se divide em inúmeros domínios. Propôs uma classificação baseadas

nos axiomas apresentados a seguir.

• O meio natural organiza-se em termos de hierarquias funcionais - os geossistemas,

que se dividem em partes, geossistemas de classes diversas e subsistemas, entre as

quais se estabelecem relações simultâneas.

• Leis correspondentes atuam em restritas extensões limítrofes, onde cada categoria

de geossistema possui seu espaço paramétrico e segundo a generalidade pode ter

três ordens dimensionais: a planetária, a regional e a topológica.

• Os geossistemas apresentam-se simultaneamente sob diferentes aspectos em relação

às raízes estruturais e às transformações de estado, subordinadas a uma invariante.

As modificações desta, junto com todos os elementos de sua estrutura, procede

diante da evolução dos geossistemas. As diversas transformações no estado dos

geossistemas face à invariante permanente, significam a sua dinâmica.
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• Na caracterização do meio natural, verifica-se a convergência de dois princípios: a

homogeneidade e a diferenciação. Todas as classes de geossistemas com estrutura

homogênea chamam-se geômeros e os de estrutura diferenciada são chamados de

geócoros.

 A Tabela 2.1 ilustra o princípio bilateral da classificação de Sotchava e sua divisão

taxionômica.

Tabela 2.1: DIVISÃO TAXIONÔMICA DOS GEOSSISTEMAS

Fileira dos Geômeros Ordem Dimensional Fileira dos Geócoros
Zona Físico-geográficaPerspectivas dos Tipos do Meio Natural

PLANETÁRIA Grupos de Regiões Físico-Geográfica
Tipos de Meio Natural
(tipos de paisagens)

Subcontinentes

Classe dos Geomas Regiões Físico-Geográfica
Grupo dos geomas Com Latitudes Zonais Com Zoneamento

Vertical
Subgrupo dos Geomas REGIONAL Subzona

Natural

Província

Província

Geoma Macrogeócoro
(Distrito)

Classe dos Fácies Topogeócoro
Grupo dos Fácies TOPOLÓGICA Mesogeócoro
Fácies Microgeócoro
Áreas homogêneas elementares
(Biogeocenoses)

Áreas diversificadas elementares

Modificado de Socthava [115]

 Segundo Sotchava [114] [115], em uma classificação de geossistemas, de maneira visual ou

experimental, a área homogênea é o ponto de partida para a classificação. As áreas homogêneas

similares unem-se no fácies, considerando também o princípio de homogeneidade. Daí para as

generalizações, às classes superiores vão se superpondo em grupos de fácies, classes de fácies,

geomas, etc., até formarem em sua totalidade a classificação da fileira dos geômeros. Tanto as

duas fileiras, os geômeros e os geócoros são independentes, quanto são interdependentes em

pontos definidos.

 Apesar de ser um tanto confusa as relações entre as duas fileiras de classificação, entende-

se que sendo os geômeros as áreas homogêneas básicas e os geócoros as áreas heterogêneas

básicas, a interdependência entre os dois ocorre quando os geócoros representam agrupamentos

de geômeros.
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 Penteado [95] apresenta uma discussão interessante sobre o sistema de classificação de

Sotchava [114] [115], na qual, sem ter a pretensão de aplicar a referida classificação, procura, com

alguns exemplos, correlacionar unidades naturais e regiões físico-geográficas brasileiras com a

fileira dos geômeros.

 Da mesma maneira, Tricart e KiewietdeJonge [121] tecem comentários à proposta de

Sotchava [114] [115], dizendo que o geossistema difere de um ecossistema porque leva em

consideração as interações físico-químicas, mudanças antropogênicas, além de ser definido

espacialmente e verticalmente.

 Tricart [120] propôs uma metodologia para classificação do ambiente com base no estudo

da dinâmica dos ecótopos, a qual denominou de ecodinâmica. A premissa básica é que a dinâmica

do ambiente onde incluem-se os ecossistemas é tão importante para a conservação e o

desenvolvimento dos recursos ecológicos, quanto para a dinâmica das próprias biocenoses. O

conceito de ecodinâmica está intimamente relacionado ao conceito de ecossistema, ou seja,

baseia-se na abordagem sistêmica e enfoca as relações mútuas entre os diversos componentes da

dinâmica e os fluxos de energia-matéria no ambiente.

 Sendo a morfogênese a componente mais importante da superfície terrreste, a ótica da

dinâmica deve ser o ponto de partida para um sistema de avaliação, orientando para uma

classificação dos ambientes em dois níveis taxionômicos. Esta classificação é baseada na relação

morfogênese/pedogênese, sendo que o primeiro nível de classificação refere-se ao aspecto da

instabilidade ou não, e o segundo nível refere-se à resolução temporal. São identificados três

grandes tipos de ambientes morfodinâmicos, em função da intensidade dos processos atuais, a

saber: ambientes estáveis, ambientes intergrades e os ambientes fortemente instáveis (Tricart

[120]).

 Nos ambientes estáveis a evolução do modelado é lenta e os processos mecânicos atuam

pouco e de modo lento. A dominância é da pedogênese, sustentada por transformações químicas.

Os meios morfodinamicamente estáveis encontram-se em regiões dotadas das seguintes

condições: a) cobertura vegetal suficientemente fechada para opor um freio eficaz ao

desencadeamento dos processos mecânicos da morfogênese; b) dissecação moderada, sem

incisão violenta dos cursos d’água, sem sapeamentos vigorosos e com vertentes de lenta

evolução; c) ausência de manifestações vulcânicas susceptíveis de desencadear paroxismos

morfodinâmicos de aspectos moderadamente catastróficos (Tricart [120]).
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 Os ambientes intergrades representam a transição entre os ambientes estáveis e os

ambientes instáveis. O que caracteriza esses ambientes é a interferência permanente da

morfogênese e pedogênese, exercendo-se de maneira concorrente sobre um mesmo espaço,

variando em aspectos qualitativos (processos morfogênicos) e quantitativos (balanço

pedogênese/morfogênese). A caracterização desses ambientes apresenta limitações no que diz

respeito à mensuração e também são delicados e susceptíveis aos fenômenos de amplificação,

transformando-se rapidamente em ambientes instáveis cuja exploração fica comprometida. Os

meios intergrades, como as zonas de transição biogeográficas, são particularmente cambiantes,

especialmente sensíveis às influências que modificam localmente as modalidades dos processos.

A cobertura vegetal no balanço pedogênese/morfogênese assume grande importância (Tricart

[120]).

 Nos ambientes fortemente instáveis a morfogênese é o elemento predominante da

dinâmica natural, além de ser o fator determinante do sistema natural ao qual outros elementos

estão subordinados. As deformações tectônicas comandam todos os processos nos quais

intervém a gravidade, favorecendo a dissecação das áreas elevadas com incisão dos cursos d’água

e crescimento correlato dos declives das encostas. A degradação antrópica se associa às causas

naturais, acentuando a ativação morfodinâmica. Fenômenos catastróficos, isto é, os que associam

efeitos importantes e uma ocorrência esporádica, causam a destruição dos solos preexistentes

colocando em evidência materiais virgens de toda pedogênese: conduzem a uma retomada nova,

brutal e radical (Tricart [120]).

 Outra forma de classificação é a de Zonneveld [129] [130] que propõe o estudo das

paisagens do espaço geográfico, considerando-as como entidades holísticas constituídas de

diferentes elementos que influenciam uns aos outros, são as unidades de terra (land units), também

denominadas de unidades de paisagem (landscape units). Nesta proposta a classificação pode ser

realizada em dois níveis, o topológico, que trata dos fluxos de energia e relações entre os

elementos que compõe as unidades de paisagem (heterogeneidade vertical) e o corológico que

trata das relações entre as unidades de paisagem (heterogeneidade horizontal). Do ponto de vista

corológico, foram definidos os níveis hieráquicos, apresentados na Figura 2.1 e descritos a seguir.

• O Ecótopo – land unit é a menor unidade de terra holística, caracterizada pela

homogeneidade de pelo menos um dos atributos da terra na geosfera - atmosfera,

vegetação, solos, relevo, rocha, água e assism por diante – e com muito pouca

variação nos outros atributos.
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• O Fácies da Terra – land facet é uma combinação de ecótopos, formando um padrão

de relações espaciais no qual as propriedades de pelo menos um dos atributos dos

ecótopos estejam intimamente relacionadas.

• O Sistema de Terra – land system é uma combinação de fácies que formam uma

unidade de mapeamento adequada numa escala de reconhecimento.

• A Paisagem Principal – main landscape é uma combinação de sistemas de terra numa

região geográfica.

 Figura 2.1. Ecótopo e níveis hierárquicos (Adaptado de Zonneveld [130]).

 Zonneveld [129] [130] afirma ainda que é mais prático descrever as unidades

combinando-se os sistemas de classificação tradicionalmente utilizados para descrever os

atributos da paisagem, isto é, a taxonomia de relevo, solos, vegetação, uso da terra e, se for

possível ou desejável, de clima e hidrologia, incluindo-se as informações de flora e fauna.

Também enfatiza que este tipo de descrição não indica que as unidades de paisagem sejam a

soma destes atributos separadamente, que trata-se somente de uma forma de descrevê-las

utilizando-se as taxonomias e simbologias conhecidas.

 Ross [100] entende que os estudos integrados de um determinado território pressupõem o

entendimento da dinâmica de funcionamento do ambiente natural com ou sem a ação antrópica.

Desta forma, o zoneamento ambiental deve ser elaborado a partir de procedimentos
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metodológicos que englobem a compreensão das características da dinâmica do ambiente natural

e do meio sócio-econômico, isto é, deve buscar o entendimento da funcionalidade destes

ambientes. Neste contexto, as proposições de zoneamento ambiental devem vislumbrar, não só o

conhecimento dos recursos naturais (geologia, solos, vegetação, fauna, água, clima, etc.) mas

também de suas potencialidades. Devem refletir a integração dos conhecimentos destas

disciplinas técnico-científicas, baseando-se sempre no princípio de que a natureza apresenta uma

funcionalidade intrínseca entre suas componentes físicas e bióticas e desta maneira, ser possível

avaliar a fragilidade destes ambientes.

 Ross [99] ao analisar as fragilidades dos ambientes inseriu novos critérios para definir as

unidades ecodinâmicas estáveis e instáveis preconizadas por Tricart [120]. As unidades

ecodinâmicas instáveis ou de instabilidade emergente referem-se àquelas cujas intervenções

antrópicas modificaram intensamente os ambientes naturais. As unidades ecodinâmicas estáveis

ou de instabilidade potencial são as que estão em equilíbrio dinâmico e foram poupadas da ação

humana, encontrando-se em seu estado natural. Para ambas as unidades foram atribuídas cinco

níveis de instabilidade: muito fraca, fraca, média, forte e muito forte.

 A análise empírica da fragilidade é realizada a partir de produtos cartográficos temáticos

(de geologia, geomorfologia, pedologia, climatologia, vegetação, uso da terra) e seus respectivos

relatórios técnicos, obtidos através de levantamentos de campo e serviços de escritório e

seguindo-se as seguintes orientações (Ross [99]):

• a carta geomorfológica juntamente com a análise genética é um dos produtos

intermediários para a construção da carta de fragilidade. Para análise em escalas

médias e pequenas (1:50.000, 1:100.000, 1:250.000) utiliza-se como base de

informação os padrões de forma de relevo com a rugosidade topográfica ou os

índices de dissecação do relevo. Para análise em escalas grandes ou de detalhe

(1:2.000 até 1:25.000) utiliza-se as formas das vertentes e as classes de declividade;

• a carta de solos utiliza os critérios de textura, estrutura, plasticidade, grau de coesão

das partículas, profundidade/espessura dos horizontes superficiais e sub-

superficiais. Tais características estão relacionadas com o relevo, litologia, clima,

elementos motores da pedogênese e fatores determinantes das características físico-

químicas;

• a carta de vegetação e uso da terra é utilizada para avaliar o grau de proteção dos

solos pela cobertura vegetal, onde as áreas de florestas naturais fornecem um grau
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de proteção muito alto, contrapondo as áreas de solo exposto e de culturas de ciclo

curto sem práticas conservacionistas, cuja proteção é baixa ou nula;

• para o clima, os dados mais importantes referem-se a intensidade e distribuição das

chuvas.

 Além destas orientações, Ross [99] sugere que as pesquisas básicas associadas à erosão

dos solos, muito utilizadas nas práticas agrícolas conservacionistas, podem ser usadas na

determinação da fragilidade como um suporte quantitativo à análise, até então feita de maneira

qualitativa.

 Também apoiados no conceito de ecodinâmica (Tricart [120]), Crepani et alii [31]

basearam-se na relação morfogênese/pedogênese e no aspecto sinótico-holístico-repetitivo

fornecido pelas imagens de sensoriamento remoto, para propor uma metodologia de análise da

vulnerabilidade dos ambientes naturais e antrópicos, cujos passos operacionais são apresentados a

seguir:

• o primeiro passo é a elaboração de um mapa preliminar contendo unidades

homogêneas, obtido através da análise e interpretação5 com enfoque

multidisciplinar de imagens TM-LANDSAT (composição colorida das bandas 3, 4 e

5), considerando-se os padrões fotográficos identificados pelas variações de cores,

textura, forma, padrões de drenagem e relevo;

• no segundo passo é a realização de associações das informações temáticas auxiliares

preexistentes (mapas geológicos, geomorfológicos, pedológicos, de cobertura

vegetal e dados climatológicos) com o mapa preliminar de unidades homogêneas

para caracterizar tematicamente as unidades ambientais ou de paisagens;

• finalmente, é realizada uma classificação do grau de estabilidade ou vulnerabilidade

de cada unidade ambiental, segundo as relações entre os processos de morfogênese

e pedogênese e a vulnerabilidade é expressa pela atribuição de valores de

estabilidade (de 1 a 3, num total de 21 valores) para cada unidade ambiental.

 Comparativamente, os procedimentos de Ross [99] e de Crepani et alii [31] partem do

mesmo princípio – a ecodinâmica (Tricart [120]) para delimitar áreas no contexto dos

diagnósticos ambientais. Estas áreas podem ser denominadas de unidades homogêneas

                                                

5 É fortemente recomendado que a análise e interpretação das imagens para identificação das áreas homogêneas, bem como
as outras etapas sejam realizadas simultaneamente pelos vários componentes (geólogos, geógrafos físicos e humanos,
biólogos, florestais, agrônomos, economistas, sociólogos, etc.) de uma equipe multidisciplinar.



Considerações Teóricas em Geografia 30

complexas, por utilizarem diversos atributos (rocha, relevo, solo, cobertura vegetal, uso, etc.) para

caracterizá-las. A principal diferença está na operacionalização dos métodos: Ross [99] utiliza um

procedimento de classificação do espaço geográfico por divisão, quando parte da análise

(multidisciplinar) dos temas isoladamente até chegar nas unidades homogêneas complexas (a

síntese); Crepani et alii [31], utilizam um procedimento de classificação por agrupamento ou

agregação, quando identificam inicialmente as unidades homogêneas complexas, a partir de

produtos (“âncora”) sinópticos-integrados que são as imagens de sensoriamento remoto e depois

agregam os atributos multitemáticos que caracterizam tais unidades. Também pode-se dizer que

os procedimentos de Crepani et alii [31] representam uma adaptação da proposta de Zonneveld

[129] [130]e utilizam a ecodinâmica (Tricart [120]) como o critério de classificação.

 No decorrer deste trabalho, certa importância será atribuída à proposta de Crepani et alii

[31] por estar incluída no detalhamento metodológico, proposto por Becker e Egler [10], das

diretrizes metodológicas do Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal

– PZEEAL (SAE/PR [110]). Desta forma, para evitar redundâncias, omite-se agora as discussões

sobre as referidas propostas metodológicas, que serão retomadas oportunamente em seções que

se seguem.

 Além do que foi apresentado aqui, existem outras abordagens ecológico-geográficas para

classificação do ambiente sob a ótica do planejamento ambiental e ordenação do território.

Entretanto, acredita-se que o referencial teórico apresentado até o momento é suficiente para

atender o objetivo deste trabalho. Um aprofundamento no assunto pode ser feito com a leitura

dos seguintes livros: a) um com viés “geográfico”, Ecogeography and Rural Management,

Tricart e KiewietdeJonge [121], que apresenta uma excelente discussão sobre diversos

procedimentos para o estudo integrado do ambiente; e b) outro, com viés “ecológico”,

Landscape Ecology: Theory and Application, de Naveh e Lieberman [89], que além de

apresentar diversos exemplos de metodologias para análise da capacidade de uso das terras e para

avaliação das paisagens em termos de planejamento, discute todo o arcabouço teórico da ecologia

da paisagem.

2.3.5 - APLICAÇÕES

 A seguir, apresenta-se algumas aplicações importantes no contexto dos diagnósticos

ambientais no País e que de uma maneira ou de outra, setorizada ou sincronizada, total ou

parcialmente, utilizaram os aspectos teórico-metodológicos apresentados.
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 Com o início das atividades do Projeto RADAM nos anos 70, na Região Amazônica, o

Brasil passou a dispor de um valioso conhecimento de seus recursos naturais e da possibilidade

de seu uso. O Projeto RADAM teve como objetivo executar o levantamento sistemático dos

recursos naturais da Amazônia com base nas imagens de radar aerotransportado. A ele competia

essencialmente:

• o mapeamento de recursos naturais na escala 1:1.000.000, relativo aos temas:

geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, aptidão agrícola, uso potencial da

terra e subsídios ao planejamento regional;

• identificar e selecionar áreas que, de acordo com sua vocação natural, reunissem

condições favoráveis ao aproveitamento dos recursos naturais;

• criar uma memória, no âmbito de recursos naturais, do território amazônico, com

uso da informática.

 Adotando uma visão uniforme em nível regional, os recursos naturais da Amazônia foram

objeto de levantamentos e estudos através de equipes técnicas multidisciplinares.

 O trabalho do Projeto RADAM pode ser visto como sendo de alto nível de

generalização, tendo em vista a metodologia adotada e a amostragem dos itens de trabalho de

campo. As dificuldades de acesso às áreas cobertas por densas florestas, praticamente

desabitadas, condicionaram um grau elevado de extrapolações para ambientes similares, dos

dados obtidos nos pontos verificados no campo.

 O Mapa do Zoneamento das Potencialidades dos Recursos Naturais da Amazônia Legal -

ZOPOT (IBGE [62]), apresentado na escala 1:2.500.000, mostra, em escala restrita, o

planejamento do uso dos grandes espaços amazônicos, o potencial relativo dos recursos de solos,

florestais, minerais, não tendo compromisso com a componente ambiental em termos da

indicação de unidades de conservação e preservação, nem com a vulnerabilidade daqueles

espaços em função do uso e aproveitamento de recursos sob uma visão holística e sistêmica.

 Também de caráter regional podem ser citadas algumas iniciativas estaduais tais como: o

Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico realizado no Estado de Rondônia, descrevendo a

primeira aproximação do Plano Agropecuário Florestal de Rondônia. (ITEROM [67]),

apresentado na escala de 1:1.000.000; e o Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado

de Mato Grosso, na escala 1:2.000.000 (primeira aproximação - Fundação de Pesquisa Cândido

Rondon [49]).
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 Outro programa importante no âmbito dos zoneamentos é o Plano Nacional de

Gerenciamento Costeiro –PNGC , concebido e implantado através da Lei No 7661, de 16 de

março de 1988. Este plano prevê três instrumentos de ação: 1) criação de um Sistema Nacional

de Informações do Gerenciamento Costeiro (SIGERCO), composto de um banco de dados

georeferenciado, e de uma rede informatizada, ligando todos os dezessete estados litorâneos à

coordenação nacional; 2) a implementação de um programa de zoneamento costeiro, executado

de forma descentralizada pelos órgãos estaduais de meio ambiente e de planejamento; 3) a

elaboração, também descentralizada e participativa, de planos de gestão e programas de

monitoramento, incluindo-se a esfera municipal. A metodologia proposta para o zoneamento

previa uma padronização da escala de 1:100.000, onde a produção de mapas temáticos, com base

nos levantamentos físicos-bióticos e sócio-econômicos, deveria obedecer os recortes de 30’ x 30’,

da Carta do Brasil. Os resultados dos levantamentos previam a elaboração de cartas temáticas

diversas, que adequadamente sobrepostas gerariam as cartas de dinâmica ambiental e dinâmica

econômica e por fim uma carta de uso projetado. Com a transferência do PNGC da Comissão

Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM para o IBAMA, ocorreu uma reavaliação geral

do PNGC na qual foi proposta uma simplificação da metodologia baseada nas seguintes

orientações: a) abandonar a quadrícula e a escala padrão, deixando a padronização apenas para os

resultados finais do trabalho de zoneamento; b) abandonar a obrigatoriedade de apresentação das

cartas temáticas, e flexibilidade na escolha dos temas de acordo com a realidade estudada; c)

definir uma setorização da costa, numa compatibilização com as divisões existentes, no sentido

de conjugar dados e ações de planejamento interestadual, no aproveitamento de critérios

socioculturais e da própria vivência do técnico; d) definir uma clara opção  pelo ordenamento do

uso e ocupação da área terrestre, incorporando, a critério do estado, áreas oceânicas de influência

direta; e) redução dos resultados cartográficos, passando de resultados unitemáticos para

resultados pluritemáticos – a carta síntese, sendo que vários levantamentos podem resultar apenas

em memórias técnicas (Brasil [15]; Moraes [88]).

 Como exemplo de utilização de técnicas de sensoriamento remoto aplicadas ao estudo

integrado do meio-ambiente, o INPE [66] desenvolveu no projeto MAVALE –

Macrozoneamento do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado de São Paulo, que abrangeu 40

municípios, uma metodologia para planejamento regional. Este projeto foi realizado para dar

suporte ao Consórcio para o Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba e Litoral Norte -

CODIVAP na formulação de diretrizes para ordenamento territorial da região e, colocando à

disposição da comunidade uma metodologia de planejamento regional baseada na utilização de
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dados de sensoriamento remoto orbital. Foram desenvolvidos estudos relativos aos seguintes

temas: geologia, pedologia, geomorfologia, cobertura vegetal, uso da terra, áreas urbanas e sua

expansão na última década, áreas favoráveis à recarga e concentração de água subterrânea;

compartimentação da região em sub-bacias e estudo das relações uso da terra x qualidade de

água; elaboração da aptidão agrícola das terras e diagnóstico sócio-econômico-demográfico. Os

procedimentos que envolveram o diagnóstico ambiental do meio físico e sócio-econômico foram

integrados na busca de um entendimento holístico do espaço regional e de seus problemas

inerentes ao uso e ocupação das terras (INPE [66]). Neste trabalho foram utilizadas imagens do

satélite Landsat, nas escalas de 1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000, complementadas com

informações bibliográficas, cartográficas e trabalho de campo, sendo os produtos finais

apresentados na escala 1:250.000.

 Dentre os trabalhos de zoneamento conduzidos pelo IBGE incluem-se o Projeto de

Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas (PMACI I e II), o Diagnóstico

Ambiental preliminar conduzido nos módulos Baixo Rio Negro-Uatumã, Xingu-Iriri, Rio Branco,

Carajás-periferia (IBGE [63] [64]) e o Estudo Integrado de Recursos Naturais na Área do

Programa Grande Carajás.

 Estes projetos documentam a utilização da metodologia de estudos integrados,

desenvolvida no IBGE e que utiliza uma abordagem holístico-sistêmica para o entendimento das

inter-dependências entre os componentes físicos e bióticos (clima, geologia, geomorfologia,

pedologia, fitoecologia) e das ações antrópicas que participam dos sistemas ambientais. Neste

trabalho, as análises dos componentes físicos e bióticos utilizaram as informações do Projeto

RADAMBRASIL, complementadas pela interpretação visual de imagens Landsat MSS de 1975 e

TM de 1985, reinterpretação de imagens de radar e trabalhos de campo. Paralelamente, foram

desenvolvidas as análises sócio-econômicas, utilizando as informações dos Censos Demográfico

e Agropecuário, complementados com dados de campo obtidos através de entrevistas

domiciliares e em instituições da região. A integração gradual dos dados objetivou a setorização

da área de estudo em arranjos espaciais, relacionados pela semelhança dos seus componentes

físicos e bióticos, caracterizando os geosistemas, sub-geosistemas e geofácies, que podem ser

considerados como unidades equiproblemáticas e compõe o zoneamento das potencialidades e

problemas geoambientais. Por fim, com base nestas informações foram realizados estudos que

orientaram a formulação de projetos e de alternativas de intervenções, com o objetivo de reduzir

os efeitos negativos da ocupação e da exploração desordenada dos recursos naturais.
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 Dentro desta linha de ação, o Diagnóstico Geoambiental e Sócio-Econômico do PMACI-

I foi realizado em função da necessidade de um plano para orientar a ocupação da área de

influência da BR-364, para o trecho Porto Velho - Rio Branco. A metodologia de estudos

integrados utilizou uma abordagem holístico-sistêmica para a identificação dos componentes

abióticos, bióticos e sócio-econômicos que determinam os sistemas ambientais. A partir da

identificação, estes componentes foram agrupados em geossitemas de acordo com a convergência

de suas semelhanças e representam o zoneamento das potencialidades e problemas geoambientais

relacionados com as intervenções, uso racional e proteção ambiental. Estes geossistemas foram

ainda classificados em diversos níveis de vulnerabilidade, conforme suas potencialidades e

limitações hídricas, morfodinâmicas e edáficas, além de suas características sócio-econômicas

(IBGE [63]).

 Com a popularização nos últimos anos do sistema de informações geográficas (SIG)

aliada ao desenvolvimento de sistemas computacionais cada vez mais poderosos e baratos,

diversas metodologias para estudo dos recursos naturais tem explorado a grande capacidade

destes sistemas para compatibilizar, armazenar, tratar e atualizar as informações temáticas

disponíveis. No caso dos procedimentos metodológicos que envolvem a análise integrada do

meio ambiente, os SIGs podem ser considerados ferramentas indispensáveis para o

planejamento, modelagem, simulação e  monitoramento da ocupação do espaço geográfico.

 Como exemplo dessa abordagem tem-se Bezerra et alii [12], que utilizaram um SIG para

produzir o diagnóstico geoambiental preliminar (não foram considerados os aspectos sócio-

econômicos) do estado do Amapá, utilizando uma abordagem metodológica baseada na análise

do meio físico e biótico e identificação dos respectivos geossitemas. Nesse trabalho foram

identificadas a distribuição de seis grandes Regiões Geoambientais, sendo três determinadas pela

interdependência rocha-relevo e três por fatores climáticos atuais ou passados, que funcionaram

ou funcionam como elementos controladores da distribuição dos solos e da vegetação. Em cada

região foram definidos geossistemas e geofácies.

 No trabalho desenvolvido por Martins et alii [81] visando o mapeamento da cobertura

vegetal e antropismo no estado do Ceará também foi utilizado o conceito de sistemas ambientais

para análise e síntese dos resultados. Isto foi realizado através de um SIG, onde foram

armazenados e analisados os mapas temáticos obtidos a partir das interpretações das imagens

Landsat-TM e de outras fontes e sobre os quais foram realizados todos os cruzamentos entre os

planos de informação necessários para a consecução do trabalho.
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 Gerando informações auxiliares para o Planejamento no Ceará, Carvalho et alii [22]

identificaram áreas erosivas em região semi-árida através de um SIG, utilizando dados de

sensoriamento remoto e técnicas de geoprocessamento em conjunto com a equação universal de

perdas de solo (USLE-Universal Soil Loss Equation). Carvalho et alii [22] basearam-se no

trabalho desenvolvido na Bacia do Peixe-Paranapanema, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas

da USP, em 1986 e concluíram que o SIG possibilitou a manipulação eficiente e rápida dos

fatores: erosividade das chuvas, erodibilidade dos solos, extensão de vertentes, declividade e uso e

cobertura do solo.

 Os estudos desenvolvidos no âmbito do Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai

- PCBAP, incluindo áreas dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tiveram por

objetivo propor ações que promovam o desenvolvimento auto-sustentado visando a melhoria da

qualidade de vida das populações envolvidas. Foi adotado uma perspectiva de uso dos recursos

naturais e sociais objetivando alcançar o equilíbrio entre a potencialidade destes recursos e as

fragilidades ecológicas e culturais. O PCBAP foi desenvolvido na escala de 1:250.000 e a partir da

integração das informações obtidas, foi gerado um diagnóstico ambiental e sócio econômico,

formando-se assim a base necessária para iniciar um processo de ordenamento territorial de

caráter permanente (Ross et alii [101]).

 O zoneamento ecológico-econômico no sudeste do estado do Amazonas, denominado

Projeto Vale do Rio Madeira, ora em fase de execução, está baseado na implementação da

metodologia do PZEEAL de acordo com o detalhamento sugerido por Becker e Egler [10].  A

área de abrangência do projeto é de aproximadamente 344.000 km2, sendo delimitada em função

da influência das rodovias BR-319 – Porto Velho – Manaus e BR-230 – Transamazônica e,

principalmente a hidrovia do Rio Madeira. Cobre total ou parcialmente 19 municípios e é

constituida de uma vasta área drenada sobretudo pelas bacias dos rios Madeira, Abacaxis, Maués-

Açu e parte da bacia do alto rio Purús. Após a consecução do trabalho, deverão ser

disponibilizados diversos produtos, tais como, bases cartográficas na escala 1:250.000 e 1:100.000

em áreas que serão desenvolvidos Estudos Específicos; cartas de  unidades de paisagem,

vulnerabilidade à erosão, potencialidade dos usos múltiplos dos recursos naturais, potencialidade

social e econômica e zoneamento ecológico-econômico; além de cartas temáticas básicas, de

geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso da terra (Brasil-MMA [14]).
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 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS EM GEOPROCESSAMENTO

3.1 - INTRODUÇÃO

 Este capítulo trata de modelagem em geoprocessamento baseada no paradigma de

orientação-a-objetos. Especificamente, será discutido um modelo que permite lidar com os

diversos tipos de dados geográficos nas suas variadas formas de representação. Eventualmente,

para um melhor entendimento do tema, aspectos gerais relativos aos Sistemas de Informações

Geográficas poderão ser tratados. Conhecimentos adicionais sobre, p. ex., as projeções

cartográficas, entrada de dados em SIG ou as representações computacionais de dados podem ser

adquiridos através da leitura dos manuais dos diferentes sistemas, além da literatura básica sobre

o assunto, da qual recomenda-se a leitura dos livros de Burrough [16], onde são tratadas questões

relativas à análise espacial e de Assad e Sano [06], onde são apresentados exemplos de aplicações.

Para aqueles familiarizados com a área de informática, recomenda-se os textos de Worboys [127]

e de Câmara et alii [20]. Adicionalmente recomenda-se a coletânea de Maguire, Goodchild e

Rhind [79], o livro de Star e Estes [117] e a apostila de Câmara e Medeiros [19], como leitura

complementar.
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3.2 - GEOPROCESSAMENTO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

 O termo Geoprocessamento denota o conjunto de conhecimentos que utilizam técnicas

matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica. A tecnologia de

geoprocessamento influencia de maneira crescente as áreas de cartografia, análise de recursos

naturais, transportes, comunicações, energia e planejamento urbano e regional.

 O termo Sistema de Informação Geográfica (SIG) é aqui aplicado para sistemas que

realizam o tratamento computacional de dados geográficos. Um SIG armazena a geometria e os

atributos dos dados que estão georreferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre

segundo uma projeção cartográfica. Os dados tratados em geoprocessamento têm como principal

característica a diversidade de fontes geradoras e de formatos apresentados.

 O requisito de armazenar a geometria dos objetos geográficos e de seus atributos

representa uma necessidade básica para um SIG. Para cada objeto geográfico, o SIG necessita

armazenar seus atributos e as várias representações gráficas associadas a ele. Devido a sua ampla

gama de aplicações, que inclui temas como geofísica, agricultura, floresta, cartografia, cadastro

urbano e redes de concessionárias (água, energia e telefonia), há pelo menos três grandes

maneiras de utilizar um SIG:

• como ferramenta para produção de mapas;

• como suporte para análise espacial de fenômenos;

• como banco de dados geográficos, com funções de armazenamento e recuperação

de informação espacial.

 Estas três maneiras de utilização do SIG são antes convergentes que conflitantes, e

refletem a importância relativa do tratamento da informação geográfica, no desenvolvimento de

projetos ou dentro de uma instituição. Para esclarecer ainda mais o assunto, apresentam-se a

seguir algumas definições de SIG:

 “Um conjunto manual ou computacional de procedimentos utilizados para armazenar e

manipular dados georreferenciados” (Aronoff [04]);

 “Conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e

visualizar dados sobre o mundo real” (Burrough [16]);
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 “Um sistema de suporte à decisão que integra dados referenciados espacialmente num

ambiente de respostas a problemas” (Cowen [30]);

 “Um banco de dados indexados espacialmente, sobre o qual opera um conjunto de

procedimentos para responder a consultas sobre entidades espaciais” (Smith et alii [113]).

 Estas definições refletem, cada uma à sua maneira, a multiplicidade de usos desta

tecnologia e apontam para uma perspectiva interdisciplinar. A partir destas definições, é possível

indicar as principais características de SIGs:

• inserir e integrar, numa única base de dados, informações espaciais provenientes de

dados cartográficos, dados censitários, cadastro urbano e rural, imagens de satélite,

redes e modelos numéricos de terreno;

• oferecer mecanismos para combinar as várias informações, através de algoritmos de

manipulação e análise, bem como para consultar, recuperar, visualizar e plotar o

conteúdo da base de dados georreferenciados.

3.3 - ESTRUTURA GERAL DE UM SIG

 Numa visão abrangente, pode-se indicar que um SIG tem os seguintes componentes: a)

interface com usuário; b) entrada e integração de dados; c) funções de processamento gráfico e de

imagens; d) visualização e plotagem; e)armazenamento e recuperação de dados organizados sob a

forma de um banco de dados geográficos.

 Estes componentes se relacionam de forma hierárquica. No nível mais próximo ao

usuário, a interface homem-máquina define como o sistema é operado e controlado. No nível

intermediário, um SIG deve ter mecanismos de processamento de dados espaciais (entrada,

edição, análise, visualização e saída). No nível mais interno do sistema, um sistema de

gerenciamento de bancos de dados geográficos oferece armazenamento e recuperação dos dados

espaciais e seus atributos.

 A Figura 3.1 indica o relacionamento dos principais componentes ou subsistemas de um

SIG. Cada sistema, em função de seus objetivos e necessidades, implementa estes componentes

de forma distinta, mas todos os subsistemas citados, de uma forma ou outra, aparecem em um

SIG.
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Figura 3.1. Arquitetura de Sistemas de Informação Geográfica (modificado de Câmara e

Medeiros [19]).

3.4 - ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTE DE TRABALHO EM SIG

 Num SIG, existem duas grandes maneiras de organizar um ambiente de trabalho:

organização baseada num banco de dados geográficos e organização baseada em projetos.

 No primeiro caso, o usuário define inicialmente o esquema conceitual associado às

entidades do banco de dados geográficos, indicando para cada tipo de dados seus atributos não-

espaciais e as representações geométricas associadas. Procede-se de maneira similar em um banco

de dados tradicional (como o dBASE, ACCESS ou ORACLE), onde a definição da estrutura do

banco precede a entrada dos dados. Por exemplo, o SPRING (NetGis [91]) e o MGE (Intergraph

[69]) são exemplos de sistemas organizados com base na modelagem do banco de dados, antes da

inserção dos dados geográficos.

 No segundo caso, o usuário define inicialmente um referencial geográfico, que delimita

uma região de trabalho, e a seguir define as entidades geográficas que compõem o projeto. Por

exemplo, o ARC/INFO (ESRI [45]), IDRISI (Clark University [26]) e SGI (Engespaço [44]) são

exemplos desta classe de sistemas.

 Note-se que um banco de dados geográficos, também pode ser particionado em projetos,

no qual as definições do esquema conceitual valem para todos os projetos do banco, mesmo que

não haja continuidade espacial entre estes projetos.
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 Um projeto é usualmente composto por um conjunto de níveis, camadas ou planos de

informação (PIs), que variam em número, tipos de formatos e de temas, conforme as

necessidades de cada tarefa ou estudo. P. ex., num estudo de uso atual do solo e seus impactos

sobre o ambiente em uma região definida em um projeto, seria necessário que este projeto fosse

composto de PIs com os seguintes temas: a) rede de drenagem; b) cidades, rodovias e ferrovias;

c) altimetria; d) geomorfologia; e) unidades e associações dos solos; f) tipologia vegetal; g) tipos

de uso e ocupação das terras. Os PIs a, b e c, quando sobrepostos, vão formar a cartografia

básica da região de estudo ou mapa planialtimétrico. Os PIs restantes são os mapas especiais ou

temáticos, cada um deles representa a mesma área com diferentes informações geográficas.

Operações aritméticas e lógicas entre os PIs restantes são possíveis de serem efetuadas para

atingir o objetivo proposto.

 Em resumo, os PIs de um projeto são o suporte para os diferentes tipos de dados

existentes, que por sua vez, tem sua materialização nos formatos de representação de dados

disponíveis no SIG utilizado.

 Esta organização da informação espacial é muito conveniente para permitir que diferentes

variáveis sejam integradas e que diferentes tipos de estudo possam ser realizados, combinando

tão somente os fenômenos de interesse.

3.5 - ORIENTAÇÃO-A-OBJETOS EM GEOPROCESSAMENTO

 O termo “orientação-a-objetos” denota um paradigma de trabalho que vem sendo

utilizado de forma ampla para o projeto e implementação de sistemas computacionais.

 A idéia geral da abordagem de orientação-a-objetos para um problema é aplicar as

técnicas de classificação por divisão ou agrupamento. Dentre os conceitos fundamentais em

orientação-a-objetos destacam-se aqui, os conceitos de classe e objeto.

 Uma classe pode ser definida como um molde básico, uma espécie de “fôrma” onde

reúnem-se os objetos com certas propriedades comuns, ou identificáveis no molde básico.

 Um objeto denota uma entidade capaz de ser individualizada, única, com atributos

próprios, porém com pelo menos as mesmas propriedades da classe que lhe deu origem, ou

melhor, um objeto é uma “materialização” ou instanciação da classe.
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 Por exemplo, em biologia, a classe dos Mamíferos “agrega” todos os animais com a

propriedade de ter sangue quente e de ser amamentado. Neste caso, pode-se dizer do objeto

“golfinho Flipper” que “golfinho Flipper” é um mamífero.

 Para uma análise mais completa, é muito útil reconhecer sub-classes, derivadas de um

classe básica, que permitem uma análise mais detalhada. A este mecanismo dá-se o nome de

especialização ou divisão. Assim, pode-se dizer que a classe “Primatas” é uma especialização da

classe “Mamíferos”. Este processo pode continuar, e ainda poder-se-ía definir uma classe

“Homens” como especialização da classe “Primatas”.

 No processo de especialização, as classes derivadas herdam as propriedades das classes

básicas, acrescentando novos atributos que serão específicos destas novas classes. Em

conseqüência, vale a afirmativa “todo homem é um mamífero, mas nem todo mamífero é um

homem”.

 O outro mecanismo fundamental da teoria de orientação-à-objetos é a agregação ou

composição. Um objeto composto ou objeto complexo é formado por agrupamento de objetos

de tipos diferentes. Tome-se o caso de um computador, formado de CPU, memória, disco rígido,

teclado, monitor e “mouse”.

 A modelagem orientada-a-objetos aplica-se de forma natural ao geoprocessamento, onde

cada um dos tipos de objetos espaciais presentes será descrito através de classes, que podem

obedecer a uma relação de hierarquia, onde sub-classes derivadas herdam comportamento de

classes mais gerais.

 Em Geoprocessamento, a idéia de especialização (também chamada de é-um ou is-a )  é

utilizada normalmente para definir subclasses de entidades geográficas. Por exemplo, na Figura

3.2, num mapa cadastral, a classe de objetos indicada por hospital pode ser especializada em

hospital público e hospital privado. Os atributos da classe hospital são herdados pelas sub-classes

hospital público e hospital privado, que podem ter atributos próprios.
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 HOSPITAL

Hospital
INSS

Hospital
Privado

é-um é-um

Figura 3.2. Exemplo de especialização.

 O relacionamento de agregação, também chamado de relacionamento “parte-de” ou part-

of, permite combinar vários objetos para formar um objeto de nível semântico maior, no qual

cada parte tem funcionalidade própria. Como exemplo, uma rede elétrica pode ser definida a

partir dos componentes postes, transformadores, chaves, sub-estações e linhas de transmissão,

conforme pode ser visto na Figura 3.3.

 REDE ELÉTRICA

Poste Transformador Sub-estação

parte-departe-de

Figura 3.3. Exemplo de agregação.

3.6 - MODELOS DE DADOS EM GEOPROCESSAMENTO

 Um modelo de dados denota um conjunto de ferramentas conceituais utilizado para

descrever como uma realidade pode ser representada. No projeto de um SIG, o modelo descreve

como a realidade geográfica será representada no computador. Assim sendo, é conveniente

enfatizar que a definição do modelo de dados refletirá diretamente a abrangência e o crescimento

futuro do SIG.

 Como indicado por Goodchild [54], a indústria de Geoprocessamento amadureceu a tal

ponto que questões sobre estruturas de dados, algoritmos e funcionalidade contam com respostas

padronizadas. Nesta situação, a modelagem de dados tem um papel crítico ao determinar a

capacidade de uso e a rapidez de aprendizado do sistema pelos usuários.
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 O processo de modelagem é a forma que se dispõe para traduzir o mundo real em outros

domínios. Uma das abordagens úteis para este problema é o chamado “paradigma dos quatro

universos” (Gomes e Velho [52]), ilustrado pela Figura 3.4.

UNIVERSO
MUNDO REAL

UNIVERSO
CONCEITUAL

UNIVERSO
REPRESENTAÇÃO

UNIVERSO
IMPLEMENTAÇÃO

INTERFACE
USUÁRIO

Figura 3.4. Modelagem segundo o paradigma dos quatro universos.

 Esta modelagem aplicada ao geoprocessamento é particularmente apropriada pois

permite equacionar os problemas inerentes à diversidade dos dados, abordando-os da seguinte

maneira:

• no universo do mundo real situam-se os elementos ou fenômenos de uma realidade

a ser representada, que no caso do espaço geográfico, podem ser os dados

climatológicos, tipos de solo, cadastros urbano e rural, dados geofísicos,

topográficos e sócio-econômicos;

• no universo conceitual ou matemático pode-se distinguir entre as grandes classes

formais de dados geográficos (dados contínuos e objetos individualizáveis) e

especializar estas classes nos tipos de dados geográficos mais comuns (dados

temáticos e cadastrais, modelos numéricos de terreno, dados de sensoriamento

remoto);

• no universo de representação as entidades formais definidas no universo conceitual

são associadas a diferentes representações geométricas, que podem variar conforme

a escala, a projeção cartográfica escolhida e a época de aquisição do dado. Aqui se

distingue entre as representações matricial e vetorial, que podem ainda ser

especializadas;

• no universo de implementação é onde ocorre a realização da modelagem dos dados

através de linguagens de programação. Neste universo, escolhem-se as estruturas de

dados para implementar as geometrias do universo de representação.

 Com base nesta visão, as dicotomias tradicionais de geoprocessamento, campos-objetos e

matricial-vetorial, podem ser resolvidas, demonstrando que elas encontram-se em níveis distintos

de abstração.
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 Esta análise também indica que a interface de usuário de um SIG deve, tanto quanto

possível, refletir o universo conceitual e esconder detalhes dos universos de representação e

implementação. No nível conceitual, o usuário lida com conceitos mais próximos de sua realidade

e se abstém da complexidade envolvida nos diferentes tipos de representação geométrica.

3.6.1 - O UNIVERSO DO MUNDO REAL

 Pretende-se construir um modelo não limitado a uma área particular de aplicação de

Geoprocessamento e que possa incorporar aplicações tão diversas (p.ex., estudos urbanos,

agricultura, geologia e redes) e obviamente adequar-se às propostas de diagnósticos ambientais e

sócio-econômicos utilizadas em estudos de zoneamento e para ordenação do território.

 Para tanto, será preciso mapear as diversas áreas de aplicação de geoprocessamento em

função dos tipos de dados utilizados, como ilustrado na Tabela 3.1. Como pode ser visto, o

modelo proposto é aplicável a todas as áreas listadas, que obviamente são ilustrativas da

diversidade de problemas em Geoprocessamento.

Tabela 3.1: APLICAÇÕES TÍPICAS DE GEOPROCESSAMENTO

Aplicações Escalas típicas Tipos de dados Representações
Gráficas

Operações

Floresta 1:10.000 a
1:1.000.000

dados temáticos,
S. Remoto
 (talhões)

matricial,

vetorial

classif. imagens,
consulta espacial

Agricultura 1:5.000 a
1:250.000

dados temáticos,
S. Remoto, MNT
cadastro rural

matricial, vetorial,
grades, TIN

análise espacial,
declividade, consulta
espacial

Geologia -
Geomorfologia

1:50.000 a
1:5.000.000

MNT, imagens,
dados temáticos

grades, matricial
vetorial

transf. IHS, visualiz. 3D

Redes 1:1.000 a 1:10.000 redes lineares
(topologia)

Vetorial consulta espacial,
cálculos dedicados

Estudos Urbanos
e Rurais

1:1.000 a 1:25.000 redes, cadastro
urbano e rural

Vetorial consulta espacial

Estudos Sociais e
Econômicos

Várias dados
alfanuméricos,
cadastros

consulta espacial,
cálculos dedicados

Modificado: Câmara e Medeiros [19].
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3.6.2 - O UNIVERSO CONCEITUAL

 Numa visão global, em Geoprocessamento, o espaço geográfico pode ser modelado

segundo duas visões complementares: os modelos de campos e objetos (Worboys [127]).

 O modelo de campos enxerga o espaço geográfico como uma superfície contínua, sobre a

qual variam os fenômenos a serem observados segundo diferentes distribuições. Por exemplo,

um mapa de vegetação descreve uma distribuição que associa a cada ponto do mapa um tipo

específico de cobertura vegetal, enquanto um mapa geoquímico associa o teor de um dado

mineral a cada ponto.

 O modelo de objetos representa o espaço geográfico como uma coleção de entidades

distintas e identificáveis. Por exemplo, um cadastro espacial dos lotes de um munícipio identifica

cada lote como um dado individual, com atributos que o distinguem dos demais. Igualmente,

poder-se-ia pensar como objetos os rios de uma bacia hidrográfica ou os aeroportos de um

estado.

 Para definir o modelo, apresenta-se os seguintes passos:

• definir as classes básicas do modelo e estabelecer as suas relações, dentro dos

princípios de especialização, generalização e agregação;

• estabelecer como é possível, a partir do modelo, definir um esquema conceitual para

um banco de dados geográfico, por especialização das classes básicas.

 As classes básicas do modelo, definidas a seguir, são: geo-campo, geo-objeto, mapa de

geo-objetos, objetos não-espaciais, plano de informação e banco de dados geográfico (Câmara e

Medeiros [19]).

3.6.2.1 - DEFINIÇÕES PRELIMINARES

 Inicialmente, deve-se estabelecer a base geométrica na qual as classes do modelo são

definidas. A partir de um espaço contínuo da superfície terrestre pode-se definir o conceito de

região geográfica.
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REGIÃO GEOGRÁFICA

Uma região geográfica R denota uma superfície qualquer
pertencente ao espaço geográfico, que pode ser representada
num plano ou reticulado, dependente de uma projeção
cartográfica.

 A região geográfica serve de suporte geométrico para localização de entidades geográficas,

pois toda entidade geográfica será representada por um ponto ou um conjunto de pontos em R.

A definição de região geográfica proposta não restringe a escolha da representação geométrica

(matricial ou vetorial) associada aos objetos geográficos (Câmara e Medeiros [19]).

GEO-CAMPO

Um geo-campo representa a distribuição espacial de uma
variável que possui valores em todos os pontos pertencentes a
uma região geográfica, num dado tempo t .

 Múltiplas representações de um mesmo geo-campo podem significar a variação de uma

dada variável no tempo t t tN1 2 1, ,..., − . Desta maneira torna-se possível representar as diferentes

cronologias de alguns temas, tais como as mudanças no uso e cobertura do solo, a sazonabilidade

da vegetação ou a dinâmica das variáveis climáticas.

 Os geo-campos podem ser especializados em:

TEMÁTICO - em uma região geográfica R, um geo-campo temático
associa a cada ponto do espaço um tema de um mapa (p.ex. um
geo-campo de vegetação é caracterizado pelo conjunto de temas
{floresta densa, floresta aberta, cerrado, ...});

NUMÉRICO - dada uma região geográfica, um geo-campo numérico
associa, a cada ponto do espaço, um valor real (p. ex. um
mapa de campo magnético ou mapa de altimetria);

DADO_SENSOR_REMOTO - esta classe é uma especialização de NUMÉRICO,
obtida através de discretização da resposta recebida pela
imagem gerada por um sensor remoto de uma área da superfície
terrestre (Câmara e Medeiros [19]).

GEO-OBJETO

Um geo-objeto é um elemento único que possui atributos não-
espaciais e está associado a múltiplas localizações
geográficas e representações gráficas. A localização
pretende ser exata e o objeto é distinguível de seu entorno.

 Esta definição tem três grandes motivações adicionais:

• Projeções cartográficas –  a projeção planar da Terra, a partir de escalas

macroregionais, é feita com o uso de quadrículas que estão particionadas em
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sistemas de referência independentes que definem recortes arbitrários no espaço e

podem dividir a localização de um geo-objeto. Por exemplo, um particionamento

cartográfico da Amazônia na projeção UTM, escala 1:250.000, faz com que os

principais rios tenham representações geométricas descontínuas em vários mapas;

• Representações geométricas em diferentes escalas – na prática, num mesmo banco

de dados geográfico, podem conviver representações da mesma realidade geográfica

em diferentes escalas. P. ex., considere-se um conjunto de mapas dos municípios do

estado de São Paulo, que inclui um mapa geral, na escala de 1:1.000.000 e mapas

regionais, na escala de 1:100.000. Nesta situação, um mesmo geo-objeto (p.ex., o

munícipio de São José dos Campos) teria duas representações geométricas: a) uma

contínua no mapa regional do Vale do Paraíba; e b) outra descontínua nas folhas na

escala 1:100.000;

• Múltiplas representações temporais – as  diferentes representações de um mesmo

objeto podem corresponder às variações temporais do mesmo, como no caso de

um lago que teve suas bordas alteradas em função das cheias.

 Para ilustrar este conceito, considere-se a Figura 3.5, que mostra um banco de dados da

Amazônia, onde os retângulos pontilhados representam o recorte espacial do banco de dados.

Entidades como os rios Amazonas e Xingú têm representações em diferentes particionamentos

espaciais do banco de dados (Câmara e Medeiros [19]).

1

2

3

id nome

Amazonas

Xingu

id nome

Yanomami

Waimiri

Kayapó

1

2

3

Figura 3.5. Princípio de identidade em bancos de dados geográficos (Fonte: Câmara e

Medeiros [19]).

OBJETO NÃO-ESPACIAL

Define-se um objeto não-espacial como um objeto que não
possui localizações espaciais associadas.



Considerações Teóricas em Geoprocessamento 49

 Assim, a noção de objeto não-espacial engloba qualquer tipo de informação que não seja

georreferenciada e que se queira agregar a um SIG. Um objeto não-espacial pode ter uma relação

arbitrária qualquer com os geo-objetos, definida aqui como: está-relacionado-a ou is-related-to.

 O exemplo mostrado na Figura 3.6 ilustra uma aplicação de cadastro rural e neste caso,

tem-se os geo-objetos da classe “fazendas” (que estão referenciados espacialmente) e um

relacionamento (está-relacionado-a) estabelecido entre um geo-objeto e a informação

alfanumérica já existente sob a forma de um cadastro de proprietários (Figura 3.6, tabela. A). A

tabela com informações de cadastro é considerada um objeto não-espacial (Figura 3.6, tabela B).

Poderiam ser ainda agregados outros “objetos não-espaciais”, p. ex., informações referentes aos

demais proprietários, da Receita Federal e da Secretaria de Saúde.

geoid area cadastro INCRA

ITRcadastro INCRA dono

fazendas

cadastro

22 1500 019331

019331 12.000 Olacyr

019332 15.000 JuvenalB

A

Figura 3.6. Exemplo de ligação entre geo-objeto e objeto não-espacial. (Fonte: Câmara e

Medeiros [19]).

MAPA DE GEO-OBJETOS (OBJETOS COMPLEXOS)

Define-se um mapa de geo-objetos como um suporte que agrupa
um conjunto de geo-objetos mantendo suas relações topológicas
e pode estar relacionado a uma projeção cartográfica e região
geográfica.

 A relação entre o mapa de geo-objetos (também denominado de mapa cadastral) e os

geo-objetos nele presentes é está-mapeado-em (is-mapped-in). A Figura 3.7 ilustra um exemplo de

mapa de geo-objetos para o caso de um cadastro urbano. Cada mapa de geo-objetos desta classe

contém os mapeamentos dos geo-objetos das classes LOTES, HOSPITAIS e ESCOLAS. A classe

LOTES contém objetos das classes LOTES CONSTRUÍDOS e TERRENOS. A classe ESCOLAS contém

objetos das classes ESCOLA 1o. GRAU e ESCOLA 2o. GRAU.
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Lotes

Lotes
Construídos

 Terrenos

é-um

  Hospitais

Escola 1o.
Grau

Escola  2o.
Grau

 Cadastro 
 Urbano

está-mapeado-em

é-um é-um é-um

está-mapeado-em

está-ma peado-em

Escola

Figura 3.7. Mapa de geo-objetos no caso de cadastro urbano (Fonte: Câmara e Medeiros

[19]).

 Considere-se ainda a especialização da classe mapa de geo-objetos na classe REDE. As

REDES são determinados mapas de geo-objetos que armazenam a localização e a simbologia

associadas a estruturas linearmente conectadas. Como exemplo desta classe de objetos, considere-

se a especilização da classe REDE na classe REDE ELÉTRICA. Uma instância desta classe conterá os

mapeamentos de diferentes classes de geo-objetos, como mostrado na Figura 3.8.

Linha de 
transmissão

é-um
Poste

Rede elétrica
está-mapeado-em

é-um é-um é-um

Linha de baixa 
tensão

Linha de alta 
tensão

Sub-estação

Sub-estação
primária

Sub-estação
secundária

está-mapeado-em

está-ma peado-em

Figura 3.8. Mapa de geo-objetos para uma rede elétrica (Fonte: Câmara e Medeiros [19]).

PLANO DE INFORMAÇÃO

Um plano de informação é a generalização dos conceitos de
geo-campos e de mapa de geo-objetos.

 Um plano de informação é uma forma de interface entre o usuário e os conceitos de geo-

campos e mapa de geo-objetos. Uma instância da classe PLANO DE INFORMAÇÃO representa, para

uma dada região geográfica R, o lugar geométrico de um conjunto de dados geográficos – um

geo-campo ou um mapa de geo-objetos (Câmara e Medeiros [19]).
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BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS (BDG)

Um banco de dados geográficos é composto por conjuntos de
geo-campos, conjuntos de geo-objetos e conjuntos de objetos
não-espaciais.

 Esta definição é particularmente interessante pois não faz restrição sobre escala dos dados

e nem sobre a continuidade espacial dos planos de informação que compõem o BDG. Tome-se,

por exemplo, um BDG sobre a Amazônia Legal, com os seguintes dados:

• vegetação (fito-fisionomia), especialização da classe TEMÁTICO, com 780 temas de

vegetação definidas pelo IBGE (Projeto RADAM): 26 cartas digitalizadas a partir de

mapas na escala 1:1.000.000, projeção Lambert;

• imagens de satélite, especialização da classe DADO_SENSOR_REMOTO, obtidas pelo

satélite LANDSAT TM, em três anos (1986, 1990 e 1994) num total de 228

imagens, projeção UTM;

• geo-campos de uso do solo, especializações da classe TEMÁTICO, com as classes:

floresta, cerrado, áreas de regeneração, áreas desflorestadas, rios e nuvens. Os

mapas finais serão compatíveis com a escala 1:250.000, na projeção UTM;

• mapas de cadastro territorial do estado de Rondônia, especialização da classe MAPA-

DE-GEOOBJETOS, na projeção UTM e escala de 1:100.000;

• informações sobre as ocorrências de ocupação ilegal de terras da União em toda

Amazônia, especialização da classe OBJETO-NÃO-ESPACIAL.

 Em resumo, o universo conceitual do modelo tem como entidade básica um banco de

dados geográficos. Este banco é composto por planos de informação, por geo-campos, por geo-

objetos e por objetos não-espaciais. Os planos de informação podem ser geo-campos ou mapa de

geo-objetos. Estas classes podem ser ainda especializadas para construir o esquema conceitual do

BDG (Câmara e Medeiros [19]). A Figura 3.9 ilustra estas relações.
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e s t á - m a p e a d o - e m

Dado Sensor
Remoto

Geo-objeto
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Geo-objetos
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Numérico

é-um é-um

é-um
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parte-departe-de

 Temático

Figura 3.9. Universo conceitual (Fonte: Câmara e Medeiros [19]).

3.6.3 - O UNIVERSO DE REPRESENTAÇÃO

 No universo de representação, definem-se as possíveis representações geométricas que

podem estar associadas às classes do universo conceitual. Inicialmente, deve-se considerar as duas

grandes classes de representações geométricas: REPRESENTAÇÃO VETORIAL e REPRESENTAÇÃO

MATRICIAL (Câmara e Medeiros [19]).

3.6.3.1 - HIERARQUIA DE REPRESENTAÇÕES MATRICIAIS

 A REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA MATRICIAL pode ser especializada segundo a hierarquia

de classes mostrada na Figura 3.10.

Representação
Matricial

 é-um    é-um    é-um   é-um

parte-de MATRIZ 2D

parte-de parte-de

parte-de

Grade
Regular

Imagem
Temática

Imagem
Niveis de Cinza

Imagem
Síntética

Figura 3.10. Hierarquia de classes para REPRESENTAÇÃO MATRICIAL.
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 As classes derivadas de REPRESENTAÇÃO MATRICIAL são:

• GRADE REGULAR – uma grade regular é uma matriz de reais;

• IMAGEM EM TONS DE CINZA – imagem representada através de uma matriz onde os

valores da matriz representam os valores de níveis de cinza da imagem;

• IMAGEM TEMÁTICA – representação matricial de um geo-campo TEMÁTICO, p. ex.,

numa imagem temática, um elemento da matriz de valor 2 pode estar associado ao

tema “Floresta Ombrófila”;

• IMAGEM SINTÉTICA (ou CODIFICADA) – representação de uma imagem em cores,

utilizada para mostrar imagens em composição colorida em placas gráficas falsa-cor

(Câmara e Medeiros [19]).

3.6.3.2 - HIERARQUIA DE REPRESENTAÇÕES VETORIAIS

 Para definir esta hierarquia, deve-se inicialmente precisar o que se entende por primitivas

geométricas: COORDENADAS 2D, COORDENADAS 3D, NÓ 2D, NÓ 3D, NÓ DE REDE, ARCOS,

ARCOS ORIENTADOS, ISOLINHAS e POLÍGONOS.

 Dada uma região geográfica R, pode-se definir:

• COORDENADA2D –  uma coordenada 2D é um objeto composto por uma

localização singular (xi, yj) ε R;

• COORDENADA3D –  uma coordenada 3D é um objeto composto por uma

localização singular (xi, yj, z), onde (xi, yj) ε R;

• PONTO2D – um ponto 2D é um objeto que possui atributos descritivos e uma

coordenada 2D;

• LINHA2D – uma linha 2D possui atributos e inclui um conjunto de coordenadas 2D;

• ISOLINHA –  uma isolinha contém uma linha 2D associada a um valor real (cota);

• ARCO ORIENTADO – um arco orientado contém uma linha 2D associada a uma

orientação de percorrimento;

• NÓ2D –  um nó 2D inclui uma coordenada2D (xi, yi) ε R e uma lista L de linhas 2D

(trata-se da conexão entre duas ou mais linhas, utilizada para manter a topologia da

estrutura);

• NÓ REDE –  um nó de rede contém um nó 2D e uma lista de arcos orientados, onde

a cada instância associa-se uma impedância e um custo de percorrimento;
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• NÓ 3D –  um nó 3D contém uma coordenada 3D (xi, yi, zi) e um lista L de linhas 2D

(trata-se da conexão entre três ou mais linhas de uma grade triangular);

• POLÍGONO –  um polígono contém uma lista de linhas 2D e uma lista de nós 2D que

descrevem as coordenadas da área externa e das áreas internas que compõem o

polígono.

 Uma vez definidas as primitivas geométricas vetoriais, pode ser estabelecida a hierarquia

de representações geométricas vetoriais, como mostrado na Figura 3.11 (Câmara e Medeiros

[19]).

Nó 2DPto 2D

Representação
Vetorial

Coordenada
2D

Coordenada
3D

Nó 3D

Subdivisão
Planar  2D

é-um

Conj. Pontos
  2D

é-um
é-um é-um

conj-de

conj-de

conj-de

parte-de 

parte-de

conj-de
conj-de

Polígono 

lista-de

conj-de

Linha 2D

conj-de

parte-de

conj-de

é-um

conj-de
Arco 

Orientado 

parte-de

parte-de

conj-de
conj-de

parte-de lista-de lista-de

lista-de

é-um

Grade
Triangular

Amostras
  3D

Conjunto
Isolinhas

IsolinhaNó Rede

Grafo
Orientado

Figura 3.11. Hierarquia de classes para REPRESENTAÇÃO VETORIAL.

 Na Figura 3.11, distinguem-se os relacionamentos de especialização é-um (is-a), inclusão

de uma instância parte-de (part-of), inclusão de um conjunto de instâncias conjunto-de (set-of) e

inclusão de uma lista de identificadores de instâncias lista-de (“list-of”). Este último

relacionamento é utilizado para manter a topologia 2D. Considere-se aqui as seguintes

especializações de REPRESENTAÇÃO VETORIAL:

• CONJUNTO DE PONTOS 2D – uma instância desta classe é um conjunto de pontos

2D utilizados para guardar localizações isoladas no espaço (p. ex., no caso de poços

de petróleo);

• CONJUNTO DE ISOLINHAS – uma instância desta classe é um conjunto de linhas,

onde cada linha possui uma cota e as linhas não se interceptam;
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• SUBDIVISÃO PLANAR - para uma região geográfica R qualquer, uma subdivisão planar

contém um conjunto Pg de polígonos, L de linhas 2D e N de nós 2D;

• GRAFO ORIENTADO – uma instância desta classe é uma representação composta de

um conjunto de nó de rede e de um conjunto de arco orientado 2D;

• GRADE TRIANGULAR – uma instância desta classe contém um conjunto de nós 3D e

um conjunto L de linhas 2D tal que todas as linhas se interseptam, mas apenas em

seus pontos iniciais e finais;

• MAPA PONTOS3D – uma instância desta classe é um conjunto de coordenadas 3D,

tratando-se de um conjunto de amostras 3D.

3.6.4 - UNIVERSO DE IMPLEMENTAÇÃO

 Ao se discutir o universo de implementação, serão indicadas quais as estruturas de dados

a serem utilizadas para construir um sistema de Geoprocessamento. Neste momento, são tratadas

as decisões concretas de programação e que podem admitir número muito grande de variações.

Estas decisões podem levar em conta as aplicações às quais o sistema é voltado, a disponibilidade

de algoritmos para tratamento de dados geográficos e o desempenho do hardware. Para uma

discussão sobre os problemas de implementação de operações geográficas, veja Güting et alii [58].

 Um dos principais aspectos a ser levado em conta no universo de implementação é o uso

de estruturas de indexação espacial. Os métodos de acesso a dados espaciais compõem-se de

estruturas de dados e algoritmos de pesquisa e recuperação e representam um componente

determinante no desempenho total do sistema. Apanhados gerais da literatura são feitos em Cox

Junior [29] e Rezende [96].

3.6.5 - RELAÇÃO ENTRE OS UNIVERSOS DO MODELO

 O paradigma dos “quatro universos de modelagem” (Gomes e Velho [52]) parte do

princípio que o mapeamento entre cada universo não é reversível e admite alternativas. Para

compreender melhor a relação entre os diferentes universos (níveis) do modelo, a Tabela 3.2

contém vários exemplos de entidades do mundo real e suas correspondentes no modelo. Câmara

e Medeiros [19] e Câmara et alii [20] fornecem mais detalhes sobre a relação entre os 4 universos.
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Tabela 3.2: CORRESPONDÊNCIA ENTRE UNIVERSOS DO MODELO

Universo do Mundo Real Universo
Conceitual

Universo de
Representação

Universo de
Implementação

Mapa de vegetação Geo-campo
Temático

Imagem temática
Subdivisão Planar

Matriz 2D
Linhas 2D (com R-Tree)

Mapa altimétrico Geo-campo
Numérico

Grade regular
Grade triangular
Conjunto Pontos 3D
Conjunto Isolinhas

Matriz 2D
Linhas 2D e Nós 3D
Pontos 3D (KD-tree)
Linhas 2D

Lotes urbanos Geo-objetos
Mapa de lotes Mapa de geo-objetos Subdivisão Planar Linhas 2D (com R-Tree)
Rede elétrica Rede Grafo Orientado Linhas 2D (com R-Tree)

 

3.6.6 - ESQUEMA DE UM BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS

 O processo de se definir o esquema conceitual de um banco de dados geográficos

consiste em estender a hierarquia de especialização definida pelo modelo, criando classes

derivadas de GEOOBJETO, MAPA-DE-GEOOBJETO, REDE, TEMÁTICO, MODELO NUMÉRICO DE

TERRENO, DADO SENSOR REMOTO e OBJETO-NÃO-ESPACIAL.

 Para melhor compreensão, considere-se a seguinte definição de esquema conceitual de

um banco de dados geográficos para um hipotético cadastro rural, mostrado na Figura 3.12:

• uma classe FAZENDAS, especialização de GEOOBJETO, que pode ainda ser sub-

especializada em LATIFÚNDIO e MINIFÚNDIO;

• uma classe MAPA DE PROPRIEDADES, especialização de MAPA-DE-GEOOBJETOS, que

define um mapeamento para os objetos da classe FAZENDAS e suas especializações;

• dados gerais sobre objetos da classe FAZENDAS e suas especializações estão

relacionados na classe PROPRIETÁRIOS, especialização de OBJETO-NÃO-ESPACIAL;

• uma classe MAPA DE SOLOS, especialização de TEMÁTICO, cujas instâncias

armazenam o tipo de solos para as áreas de estudo;

• as classes ALTIMETRIA e DECLIVIDADE, especializações de MODELO NUMÉRICO DE

TERRENO, cujas instâncias guardam (respectivamente) a topografia e a declividade,

respectivamente;
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• uma classe DADOS LANDSAT, especialização de DADO SENSOR REMOTO, cujas

instâncias contêm as imagens do satélite LANDSAT sobre a região de estudo

(Câmara e Medeiros [19]).

GeoCampo   Mapa de 
Geoobjetos

é-um

GeoObjeto

Temático MNT

Dado
Sens. Rem.

FazendasMapa
Propriedades

Mapa
Solos

Altimetria Declividade
Dados

LANDSAT

é-um

é-um

está-mapeado-em

é-um

é-um

é-um

é-um

é-um

Latifúndios Minifúndios

é-um

é-um é-um

      Objeto
Não-Espacial

Proprietários

é-umestá-relacionado-a

Figura 3.12. Exemplo de definição de esquema conceitual (Fonte: Câmara e Medeiros

[19]).

3.7 - OPERAÇÕES DE ANÁLISE GEOGRÁFICA

 A principal diferença entre um SIG e outros tipos de sistemas de informação são as

funções que realizam análises espaciais. Tais funções utilizam os atributos espaciais e não-

espaciais das entidades gráficas armazenadas na base de dados espaciais e buscam fazer

simulações através de modelagens, sobre os fenômenos do mundo real, seus aspectos ou

parâmetros.

 A partir do modelo de dados apresentado anteriormente foi estabelecida uma taxonomia

para as diversas operações de análise geográfica, que serão divididas em: operadores sobre geo-

objetos, operadores sobre geo-campos, operadores de transformação entre geo-campos e geo-

objetos e operadores mistos entre geo-objetos e geo-campos. Esta análise visa fornecer um

entendimento formal sobre a natureza das operações em geoprocessamento (Câmara e Medeiros

[19]).

 Tanto na literatura especializada (Goodchild [53]; Maguire and Dangermond [78];

Burrough [16]), quanto nos manuais de operações dos SIGs disponíveis no mercado, podem ser

encontradas variadas tentativas de sistematização das operações em um SIG. Também

encontram-se artigos que abordam o problema sob duas perspectivas distintas: operações de

consulta sobre geo-objetos (Egenhofer [40]) e operações de manipulação sobre geo-campos

(Tomlin [119]). A caracterização proposta por Câmara e Medeiros [19], busca uma visão
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integradora dos processos de análise espacial, na medida em que procura traçar uma ponte entre

as duas visões tradicionais de operações geográficas, ou seja, baseadas em entidades – geo-objetos

e baseadas em geo-campos.

3.7.1 - OPERAÇÕES SOBRE GEO-CAMPOS

 As operações sobre GEO-CAMPOS e suas especializações TEMÁTICO, NUMÉRICO e

DADO_SENSOR_REMOTO podem ser classificados em: pontuais, de vizinhança e zonais (Tomlin

[119]), incluindo também as operações sobre propriedades dos geo-campos.

3.7.1.1 - OPERAÇÕES PONTUAIS

 As operações pontuais geram como saída um geo-campo cujos valores ou cada ponto são

função apenas dos valores dos geo-campos de entrada em cada localização correspondente.

Podem operar apenas sobre um campo (p. ex., fatiar um modelo numérico de terreno, classificar

uma imagem) ou realizar interseções entre conjuntos espaciais (p. ex., operações boleanas entre

mapas temáticos)6.

 Dependendo dos domínios e contradomínios dos mapas de geo-campos, diferentes

possibilidades podem ser consideradas:

 operações unárias – a entrada é um único geo-campo e também são chamadas operações

de transformação, pois a operação eqüivale a um mapeamento entre os contra-domínios dos

campos de entrada e saída;

 operações boleanas – são utilizadas em análise espacial qualitativa e geram um TEMÁTICO

a partir de regras aplicadas a geo-campos (que podem ser instâncias de TEMÁTICO, NUMÉRICO ou

DADO_SENSOR_REMOTO). As regras especificam o conjunto de condições a serem satisfeitas para

cada tema de saída;

 operações matemáticas – são funções aritméticas, logarítmicas e trigonométricas,

aplicadas a MNTs e a DADO_SENSOR_REMOTO. Podem gerar MNT, DADO_SENSOR_REMOTO ou

TEMÁTICOS.

                                                

6Estas operações podem envolver modificação da topologia (p. ex., uma reclassificação é usualmente combinada com uma
junção topológica).
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 A Tabela 3.3, onde F1 denota um geo-campo de entrada e F2 denota um geo-campo resultante

da operação, ilustra sobre os principais tipos de operações pontuais unárias, que também podem

ser denominadas de operações de transformação (Câmara e Medeiros [19]).

Tabela 3.3: OPERAÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO

F1 – Entrada F2 – Saída Nome do Operação
temático mnt Ponderação
temático temático Reclassificação
dado sens. remoto temático Fatiamento
mnt temático Fatiamento de classes
Fonte: Câmara e Medeiros [19]

 

3.7.1.2 - OPERAÇÕES DE VIZINHANÇA

 Nesta classe de operações, dado um geo-campo, computa-se o valor de uma localização p

no geo-campo de saída com base na dimensão e forma de uma vizinhança L(p) em torno de cada

localização p no geo-campo de entrada  . Exemplos incluem:

• cálculos de valores mínimo, máximo, médio, modal para uma vizinhança em torno

de um ponto;

• filtros para processamento de DADO_SENSOR_REMOTO;

• métodos de interpolação espacial para MNT (como médias por vizinho mais

próximo);

• mapas de declividade e exposição para MNT;

• índices de diversidade para TEMÁTICO, onde o valor de saída está associada ao

número de vizinhos de um ponto de entrada de uma classe que pertencem a classes

distintas (Câmara e Medeiros [19]).

3.7.1.3 - OPERAÇÕES ZONAIS

 As operações zonais são definidas sobre regiões específicas de um geo-campo de entrada,

onde as restrições são fornecidas por outro geo-campo temático ou por geo-objetos. Um

exemplo seria: “dado um mapa de solos e um mapa de declividade da mesma região, obtenha a

declividade média para cada tipo de solo”.

 Estas operações são sempre definidas sobre geo-campos das classes TEMÁTICO, MNT ou

DADO SENSOR REMOTO. Como a restrição desta operação pode ser um TEMÁTICO ou MAPA-DE-

OBJETOS, considera-se duas definições distintas: a) operações zonais onde a restrição é um
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TEMÁTICO; b) operações zonais onde a restrição é um geo-objeto, que será apresentada na seção

3.7.4 , sobre operações mistas entre geo-campos e geo-objetos (Câmara e Medeiros [19]).

 No caso de operadores zonais, um geo-campo temático é utilizado para definir uma área

de interesse onde é computada a função. Os operadores zonais incluem:

• média, máximo, mínimo e desvio padrão dos valores sobre uma região especificada;

• índice de variedade dos valores, onde cada valor no mapa de saída será computado a

partir do número de valores diferentes do geo-campo de entrada que pertencem a

uma mesma região zonal.

 No contexto dos diagnósticos ambientais, dependendo da metodologia utilizada, as

operações zonais podem ser muito importantes. Por exemplo, uma operação de média zonal pode

ser conveniente na determinação da vulnerabilidade natural à erosão (Crepani et alii [31]) ou da

fragilidade (Ross [99]) das “unidades de paisagem” ou das “unidades territoriais básicas”

mapeadas a partir das imagens de satélites. Toma-se o geo-campo temático ou mapa-de-objetos

“unidade de paisagem” como restrição sobre geo-campos numéricos (MNT), que por sua vez,

são resultantes de ponderações sobre os geo-campos temáticos de geologia, geomorfologia, solos,

vegetação e clima. Obtém-se com o resultado um geo-campo numérico, cujo valor médio para

cada “unidade de paisagem” mapeada representa sua vulnerabilidade ou fragilidade natural. Este

geo-campo numérico (MNT) pode ser “fatiado” em classes de vulnerabilidade (muito alta, alta,

média, baixa e muito baixa), obtendo-se um geo-campo temático. Barbosa [08] apresenta um

aprofundamento sobre a concepção e implementação dos operadores zonais através da álgebra

de mapas, bem como sua ultilização na avaliação da vulnerabilidade do meio físico.

3.7.1.4 - OPERAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES DOS GEO-CAMPOS

 As operações de propriedades sobre geo-campos podem ser divididas em três sub-grupos:

propriedades pontuais, locais e zonais. A definição formal de cada uma destas é análoga às

anteriores, com a diferença que a saída é um valor (ou conjunto de valores). Tais operações

incluem cálculos estatísticos globais em um geo-campo, tais como: média, mínimo, máximo,

desvio padrão e histograma.

3.7.2 - OPERAÇÕES SOBRE GEO-OBJETOS

 Antes de tratar das operações sobre os geo-objetos propriamente ditas, é válido

considerar que no modelo apresentado os geo-objetos estão sempre associados a representações
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gráficas 2D (pontos, linhas e regiões). Além disto, estas operações podem envolver restrições

espaciais, portanto, será fundamental caracterizar inicialmente os relacionamentos espaciais, que

podem ser divididos em (Güting [58]):

• relacionamentos topológicos, tais como “dentro de” e “adjacente a”, invariantes a

transformações biunívocas e bicontínuas (como as de escala, translação e rotação);

• relacionamentos direcionais, como “acima de” e “ao lado de” (existe uma grande

variedade de propostas para este tipo de operadores, mas há pouca formalização

neste campo);

• relacionamentos métricos, derivados das operações de distância e direção (o cálculo

destas operações pressupõe sempre a existência de um espaço métrico, o que pode

não ser sempre o caso).

 Comparativamente aos relacionamentos topológicos, os relacionamentos direcionais

representam um campo muito mais amplo para escolha de operadores. Esbarra-se em conceitos

onde aspectos cognitivos (relativos aos modelos de funcionamento da mente humana) devem ser

levados em conta. A definição de um conjunto mínimo de operadores é objeto de muito debate

na literatura conforme mostram Freeman [47] e Egenhofer e Herring [41].

 A partir de uma consistente definição dos relacionamentos topológicos sobre geo-objetos,

pode-se então definir um conjunto de operações que enquadram-se em três categorias a saber:

• Restrições sobre Atributos -– neste tipo de operação são efetuadas restrições em

função dos atributos descritivos de entidades espaciais (p.ex., “selecione todas as

cidades de Alagoas com mortalidade infantil maior que 10% ”);

• Restrições Espaciais -– as restrições espaciais são derivadas a partir dos

relacionamentos topológicos (“dentro de”, “toca”, “cruza”, “sobrepõe”, “disjunto”)

das entidades geográficas (p. ex., “dê-me todas as escolas municipais do bairro

Jardim Satélite”), dos relacionamentos de direção (“ao norte de”, “acima de”) ou

dos métricos (e.g. “dê-me todas as escolas a menos de 500 m da Via Dutra”);

• Propriedades dos Geo-objetos – os resultados correspondem a predicados de um

geo-objeto ou de um conjunto de geo-objetos (p. ex., “calcule a média do valor

venal das casas do bairro Jardim Esplanada” ou “indique o caminho ótimo para o

ônibus que vai do Centro ao Jardim Uirá”).
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3.7.2.1 - OPERAÇÕES DE SELEÇÃO POR ATRIBUTOS

 Uma operação de seleção por atributos sobre um conjunto de geo-objetos GO, dada uma

restrição baseada apenas nos atributos descritivos de GO, gera como resultado um sub-conjunto

GO’ ⊂ GO, cujos membros satisfazem a restrição. Esta é uma operação semelhante à seleção da

álgebra relacional, como indica o exemplo:

• "Recupere as cidades do estado de São Paulo com população entre 100.000 e

500.000 habitantes".

3.7.2.2 - OPERAÇÕES DE SELEÇÃO ESPACIAL

 Para definir as operações de consulta espacial, é necessário lançar mão do conceito de

predicado espacial. Dados uma região geográfica R, um conjunto de geo-objetos GO e um mapa

cadastral que mapea objetos de GO em R, um predicado espacial é uma restrição espacial definida

através de um relacionamento topológico (dentro de, toca, cruza, subrepõe e disjunto) ou de um

relacionamento métrico (distância). Intuitivamente, os predicados espaciais utilizados nas

operações envolvendo geo-objetos são assertivas do tipo, “rio que cruza o município de São José

dos Campos, no mapa do Vale do Paraíba”.

 Assim, dada uma região geográfica R, um conjunto de geo-objetos GO, um mapa de geo-

objetos que mapeia objetos de GO numa região geográfica R e um predicado espacial, o operador

de seleção espacial é tal que o resultado desta operação é um subconjunto do conjunto original

composto de todos os geo-objetos que satisfazem o predicado espacial. Por exemplo:

• “Selecione as regiões do Estado de São Paulo adjacentes à região da Grande São

Paulo”.

3.7.2.3 - OPERAÇÃO DE JUNÇÃO ESPACIAL

 O termo junção espacial é empregado por analogia à operação de junção em banco de

dados convencionais e denota o conjunto de operações onde ocorre a comparação entre dois

conjuntos de objetos, baseado num predicado espacial computado sobre suas representações.

 Sejam considerados: uma região geográfica R e dois conjuntos de geo-objetos GO1 e GO2.

Sejam ainda mapas de geo-objetos  mgo1 e mgo2  que mapeam, respectivamente, os objetos de GO1

e GO2 numa região geográfica R. Considere-se ainda um predicado espacial. A operação de
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junção espacial é tal que produz como resultado uma coleção de objetos e valores que satisfazem a

restrição espacial. Por exemplo:

•  “Para cada estrada da Amazônia, ache as reservas indígenas a menos de 5 km de

uma estrada”;

• “Para as cidades do sertão cearense, ache quais estão a menos de 10 km de algum

açude com capacidade de mais de 50.000 m3 de água”;

 No primeiro exemplo a resposta é um conjunto de pares – reserva, estrada; no segundo,

um conjunto de pares – cidade, açude (Câmara e Medeiros [19]).

3.7.2.4 - OPERAÇÕES SOBRE PROPRIEDADES DOS GEO-OBJETOS

 Neste conjunto de operações incluem-se os operadores matemáticos tradicionais sobre os

atributos dos geo-objetos (tais como média e desvio padrão) e também os operadores métricos

(área e perímetro). Por exemplo:

• “Para as fazendas do Rio Grande do Sul, calcule a área média e o valor médio de

ITR pago por cada uma”;

• “Mostre os dez maiores consumidores de energia elétrica de Fortaleza”.

3.7.3 - OPERAÇÕES ENTRE GEO-CAMPOS E GEO-OBJETOS

 Este conjunto de operações apresenta particular interesse pois representa o vínculo entre

as duas visões de dados em Geoprocessamento. Como em geral os trabalhos da literatura

abordam as operações geográficas privilegiando um dos pontos de vista, a ligação entre geo-campos

e geo-objetos é tema ainda pouco explorado (Câmara e Medeiros [19]).

3.7.3.1 - GERAÇÃO DE GEO-OBJETOS A PARTIR DE GEO-CAMPOS

 Definem-se ainda duas grandes classes de operações: a) operação de identificação; e b)

operação de intersecção espacial.

 A operação de identificação transforma um geo-campo temático em um mapa cadastral,

que mapeia um conjunto de geo-objetos de modo que um dos atributos de cada geo-objeto é o

valor de geo-campo temático. O mapa cadastral terá a mesma representação geométrica do geo-

campo temático que o originou.



Considerações Teóricas em Geoprocessamento 64

 A operação de interseção espacial produz um mapa de geo-objetos (e um conjunto de

geo-objetos associados) a partir da interseção espacial de um conjunto de geo-campos. Esta situação

é típica de determinadas metodologias de diagnósticos ambientais e sócio-econômico7, quando se

faz a interseção entre mapas temáticos para obter as unidades ambientais ou unidades

equiproblemáticas (Silva [112]).

 Quando um mapa de geo-objetos (e um conjunto de geo-objetos nele representado) é

criado a partir da intersecção de geo-campos, cada geo-objeto resultante terá, como seus atributos

descritivos, os valores de cada geo-campo de entrada (constante para cada geo-objeto). Por

exemplo:

• “determine as regiões equiproblemáticas do estado do Amapá a partir do interseção

ou cruzamento dos mapas de geologia, geomorfologia, solos, vegetação, e uso da

terra”.

 Na literatura, a intersecção espacial é muitas vezes classificada erroneamente como “um

tipo particular de junção espacial” (conforme Güting [58]). Como foi visto anteriormente, a

operação de junção espacial parte de dois conjuntos de geo-objetos e produz, como resultado,

pares de geo-objetos já existentes que satisfazem a restrição desejada. Diferentemente, a

intersecção espacial cria novos geo-objetos a partir de geo-campos. Deste modo, embora haja

semelhanças entre os algoritmos gráficos utilizados para implementá-las, a operação de

intersecção espacial (overlay) é conceitualmente diferente para os casos de operações booleanas

entre geo-campos e operações de junção espacial entre geo-objetos8.

3.7.3.2 - GERAÇÃO DE GEO-CAMPOS A PARTIR DE GEO-OBJETOS

 A partir de atributos (descritivos ou espaciais) de conjuntos de geo-objetos, pode-se fazer

a geração de geo-campos. O novo mapa representa uma restrição espacial definida a partir de um

geo-objeto ou a variação de um atributo do conjunto de geo-objetos, como ilustram os exemplos:

• “Gere um mapa das distâncias a partir da via Dutra na região de São José dos

Campos.” (operação de mapas de distância);

                                                

7Este exemplo (e toda a teoria de geração de mapas de geo-objetos a partir de geo-campos) foram inspirados pelo trabalho
das equipes do IBGE e IPEA, sob a Coordenação técnica da Profa.. Tereza Cardoso da Silva, que desenvolveram os Projetos
PMACI I e II (Projeto de Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas - Diagnóstico Geoambiental e Sócio-
Econômico). Ver também, Silva [112].

8Muitos sistemas comerciais (orientados para as estruturas gráficas) utilizam a mesma função (“overlay”) para implementar
as três operações.
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• “Para este conjunto de lotes, calcule um temático a partir do valor venal do terreno

com as classes: temas A (até R$ 300), B (de R$ 300 a 1.000), C (de R$ 1.000 a R$

4.000) e D (mais de R$ 4.000).” (operação de reclassificação por atributos).

 Um mapa de distâncias é um mapa de geo-campos contendo as distâncias de cada ponto

do mapa a um geo-objeto de referência (representado por um ponto, linha ou região). Trata-se de

operação puramente geométrica (espacial).

 A operação de reclassificação por atributos gera, a partir dos valores de um atributo

específico dos geo-objetos de um mapa, um geo-campo com a distribuição espacial deste

atributo. Pode haver necessidade de recalcular a topologia do mapa resultante pois algumas

regiões serão combinadas. Por exemplo:

• “para todos os países da América do Sul, gere um geo-campo temático com o

crescimento demográfico de cada país, dividido em classes: de 0 a 2% a.a.; de 2 a

3% a.a.; e de mais de 3% a.a.”.

3.7.4 - OPERAÇÕES MISTAS ENTRE GEO-CAMPOS E GEO-OBJETOS

 Um conjunto importante de operações envolve operações sobre geo-campos onde as

restrições são dadas por geo-objetos (e vice-versa). No primeiro caso, pode-se pensar numa

variante das operações zonais e no segundo, num outro tipo de junção espacial. Apresentam-se a

seguir dois casos:

• operações zonais sobre geo-campos onde geo-objetos são restrições (p. ex., “dados

a altimetria e o mapa de municípios do Vale do Paraíba, crie um novo mapa onde

cada munícipio será representado por sua altitude média”);

• operações de seleção espacial onde um geo-campo é restrição (p. ex., “dado um

mapa de solos e um mapa de rios do Estado do Paraná, indique todos os rios que

cruzam áreas com solos podzólicos” (Câmara e Medeiros [19]).

3.7.5 - RESUMO DAS OPERAÇÕES SOBRE GEO-CAMPOS E GEO-OBJETOS

 Lembrando-se da visão integradora dos processos de análise espacial, proposta por

Câmara e Medeiros [19] e que interliga as duas visões tradicionais de operações geográficas,

apresenta-se na Tabela 3.4 um resumo das operações descritas e aplicáveis aos geo-campos e geo-

objetos. Estão indicados para cada operação: a classe dos objetos de entrada e de saída, e dos

objetos modificadores (quando cabível). Indicam-se ainda as restrições de cada operação.
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Tabela 3.4: RESUMO DAS OPERAÇÕES

Operação Objeto Entrada Objeto
Modificador

Objeto Saída Restrição

Ponderação temático numérico (função unária)
Fatiamento numérico temático (função unária)
Reclassificação temático temático (função unária)
Booleana numérico,

temático
temático (regras)

Matemática numérico numérico (fórmula)
Vizinhança numérico,

temático
numérico, temático (função local e forma da

vizinhança)
Zonais numérico Temático numérico
Seleção Espacial geo-objeto

(conjunto)
Cadastral geo-objeto (conjunto) (predicado espacial)

Junção Espacial geo-objeto
(conjuntos)

Cadastral geo-objeto  e valores
(conjunto)

(predicado espacial)

Identificação temático geo-objeto (conjunto)
cadastral

Intersecção
Espacial

temático (n) geo-objeto (conjunto)
cadastral

Mapa Distâncias geo-objeto Cadastral temático (predicado métrico)
Reclassificação
Atributos

geo-objeto
(conjunto)

Cadastral temático (atributo)

Zonal sobre geo-
objetos

temático,
numérico

Geo-objeto,
cadastral

temático, numérico

Seleção espacial
(restr= geo-campo)

geo-objeto
(conjunto)

Cadastral,
temático,
numérico

geo-objeto (conjunto) (predicado espacial)

3.8 - TECNOLOGIAS EMERGENTES PARA ANÁLISE ESPACIAL

 Analisando-se a Tabela 3.4 que resume algumas das operações mais importantes num

SIG, constata-se que após algumas décadas de desenvolvimento científico e tecnológico no

tratamento da informação geográfica, é possível realizar de maneira razoavelmente eficiente

análises espaciais que envolvam a integração entre mapas temáticos, modelos de terreno, imagens

de satélites e outras informações geográficas. Entretanto, as limitações ainda existentes estimulam

a busca por novas tecnologias, dentre as quais destacam-se as pesquisas no campo dos conjuntos

nebulosos (“fuzzy sets”) e nos diversos ramos da inteligência artificial ou computacional – IC, das

quais, alguns exemplos são abordados a seguir.

 O uso de técnicas de classificação contínua busca utilizar as noções de conjuntos

nebulosos (“fuzzy sets”), para substituir os processos tradicionais de geração de mapas Druck e

Braga [39]. Estudos realizados pelo Centro Nacional de Pesquisa em Solos – CNPS da

EMBRAPA evidenciaram que os processos tradicionais de análise geográfica (discretizar variáveis
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para posteriormente combiná-las) engendram uma grande perda de sensibilidade no resultado

final.

 Este aspecto é particularmente evidente na utilização de mapas temáticos para análises de

meio-ambiente. Uma fronteira arbitrária, definida precisamente por uma linha, entre dois tipos de

solo, representa erradamente o que é, na realidade, uma variação contínua (Burrough [16]).

Quando são realizadas operações de sobreposição entre mapas temáticos, o erro inerente à

divisão arbitrária dos mapas em áreas estanques é propagado.

 A alternativa é trabalhar sempre com dados em representação contínua, e utilizar análises

quantitativas sobre mapas geográficos. Isto equivale, na prática, a trabalhar sempre com modelos

numéricos de terreno para representar variáveis espaciais como solo, geomorfologia, vegetação.

 Sui [118] demonstrou a utilização da lógica nebulosa - fuzzy logic para a modelagem em

GIS do uso do solo urbano. Os resultados indicaram que este tipo de abordagem permite

acrescentar mais detalhes sobre a transição gradual e reduz a perda de informação relacionada

com os atributos de cada parcela do solo urbano, possibilitando uma identificação mais realística

destas parcelas.

 Para um aprofundamento neste assunto, consultar Druck e Braga [39] que apresentaram

um estudo para determinação de classes de fertilidade dos solos a partir de classificação contínua

baseada em lógica fuzzy. No contexto do zoneamento ecológico-econômico, consultar Meirelles

[84] que trabalhando na região da Bacia de Sepetiba-RJ, desenvolveu uma metodologia alternativa

para o ZEE, utilizando lógica e operadores fuzzy, para execução das análises espaciais e a

construção de diferentes cenários.

 Com relação a inteligência computacional, Openshaw e Openshaw [94] fornecem uma

introdução aos seus diversos ramos e também, sobre sua utilização no âmbito da Geografia. As

redes neurais artificiais, um dos ramos da IC, e sua aplicação na análise de dados em

geoprocessamento, é um dos objetivos deste trabalho e será abordado no Capítulo 4.



 4

 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS EM REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

4.1 - INTRODUÇÃO

 Inteligência computacional (IC) poderia ser definida como um conjunto de modelos,

algoritmos, técnicas, ferramentas e aplicações, em um sistema computadorizado, que emula

algumas das habilidades cognitivas do homem (Allard e Fuchs [02]). A IC abrange o

conhecimento de diversas ciências, tais como, Ciência da Computação, Linguística, Matemática,

Neurofisiologia, Psicologia, que conjuntamente, objetivam o desenvolvimento de computadores e

programas capazes de imitar e/ou entender aspectos do pensamento humano. Estes autores

comentam ainda que técnicas de alocação dinâmica de memória e o paradigma da programação

orientada à objetos, tiveram suas origens no campo da IC. Os sistemas baseado em regras do

conhecimento, sistemas especialistas e as redes neurais, foram concebidos e têm sido largamente

utilizados na solução de problemas complexos, onde os algoritmos e técnicas tradicionais são

inadequados.

 Sob o prisma da análise espacial, McKeown [82] baseando-se nas limitações dos SIGs

tradicionais em executar consultas complexas apresentou uma discussão relacionada com a

utilização de técnicas de inteligência computacional e com uma maior utilização de dados de

sensoriamento remoto em futuros projetos de SIGs. Nestes novos sistemas, o conceito de SIG

deve ser ampliado para incluir imagens de sensoriamento remoto e possuir ferramentas para

tratamento (análise e interpretação) destas imagens, que devem ser usadas para atualização da

base de dados georreferenciada. Além disso, enfatizou que algumas sub-áreas da inteligência
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computacional, tais como, representação e utilização do conhecimento, aquisição do

conhecimento e visão por computador, atingiram um estágio de maturidade tal que poderão dar

um impulso na representação de bases de dados inteligentes e nos sistemas de classificação de

uso da terra, que utilizam imagens de sensoriamento remoto.

 Dentre os diversos ramos da pesquisa  que buscam a representação do conhecimento

inspirados na organização física do cérebro humano, suas potencialidades e limitações, situa-se o

Conexionismo.

4.2 - SISTEMAS CONEXIONISTAS

 O Conexionismo denota uma forma particular de processamento da informação, sendo já

há algum tempo, uma área de pesquisa que envolve indistintamente várias disciplinas do

conhecimento. Os sistemas conexionistas são modelos computacionais inspirados na estrutura e

funcionamento do cérebro humano e caracterizam-se pela reunião de uma grande quantidade de

células (elementos ou unidades) de processamento interligadas por um grande número de

conexões (links), que processam a informação de forma paralela. Este tipo de processamento da

informação é também chamado de processamento paralelo distribuído (PPD), ou sistemas

neuronais, ou ainda, redes neurais, em alusão à tentativa de imitação das células cerebrais, suas

características básicas e organização. Contudo, conforme citam diversos autores a denominação

mais adequada seria redes neurais artificiais (RNA), pois, o conhecimento do funcionamento do

cérebro, bem como dos neurônios ainda é bastante incompleto, portanto, tais modelos

computacionais nada mais são que grosseiras imitações parciais das redes de neurônios do

cérebro.

4.2.1 - ASPECTOS BÁSICOS DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO CÉREBRO

 O cérebro humano organiza-se em diferentes regiões, cada uma responsável por

diferentes funções. As maiores partes são os hemisférios cerebrais que ocupam a maior parte do

crânio. Tais hemisférios são organizados em camadas, sendo a camada mais externa, o córtex

cerebral, a mais complexa, na qual as células nervosas estão extremamente adensadas permitindo

uma grande interconectividade. As funções do córtex cerebral não são ainda bem conhecidas,

mas, há indicadores que esta região parece ser o local onde se concentram as principais funções

do cérebro e o núcleo da inteligência (Beale e Jackson [09]; Freeman e Skapura [48]).
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 O neurônio que é a unidade básica do cérebro, isoladamente pode ser considerado

análogo a uma unidade de processamento, aceita e combina estímulos de vários outros neurônios

(muitas entradas), porém possui somente uma saída, como ilustra a Figura 4.1. A intensidade dos

estímulos que o neurônio recebe em suas entradas, denominadas dendritos, depende da

proximidade física destas entradas com a saída, denominada axônio, de cada um dos neurônios

que mandaram-lhe os estímulos. O soma, ou corpo do neurônio é capaz de funções mais

complexas do que uma simples adição dos estímulos que recebeu pelos dendritos, porém

considera-se um somatório simples como uma aproximação bem razoável. O axônio sempre

aparece na saída do soma e pode ser considerado um dispositivo não-linear de disparo, que

produz um pulso elétrico toda vez que o somatório dos sinais dentro do soma atinge um certo

limiar crítico (Beale e Jackson [09]; Freeman e Skapura [48]).

Figura 4.1. Representação simplificada de um neurônio (Adaptado de Beale e Jackson

[09]).

 O axônio termina num tipo de contato chamado sinapse , ilustrado na Figura 4.2, que

conecta-o com o dendrito de outro soma. Esta conexão não é uma ligação direta, trata-se de uma

junção química temporária. A sinapse libera substâncias químicas, chamadas de

neurotransmissores, em função do pulso elétrico disparado pelo axônio, sendo que podem ser

necessários vários disparos antes que a sinapse libere os neurotransmissores, que por sua vez,

fluem através da fenda e das entradas quimicamente ativas dos dendritos (neuroreceptores), que

quando abertos, permitem o fluxo de ions que alteram a carga elétrica dos dendritos, criando uma

diferença de potencial, que é conduzida ao próximo soma (corpo do neurônio), e assim

sucessivamente. O número de entradas abertas no dendrito vai depender da quantidade de
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neurotransmissores liberados, como também, cada dendrito pode receber estímulos de várias

outras sinapses, permitindo que uma maciça interconectividade seja estabelecida. O fluxo de ions

das sinapses sobre os dendritos pode ser excitatório ou inibitório, o que corresponde a uma

alteração do potencial local do dendrito positiva ou negativamente (Beale e Jackson [09]; Freeman

e Skapura [48]).

Figura 4.2. Representação simplificada de uma sinapse (Adaptado de Beale e Jackson

[09]).

 O processo de aprendizado ocorre quando acontecem sucessivas e efetivas modificações

nas sinapses que interconectam os neurônios, em função da maior ou menor liberação de

neurotransmissores. A medida que novos eventos são apresentados determinadas ligações entre

os neurônios são reforçadas enquanto outras enfraquecidas. Este ajustamento que se processa nas

ligações entre os neurônios durante o processo de aprendizado é uma das mais importantes

características das redes neurais artificiais.

4.2.2 - A REDE NEURAL ARTIFICIAL

 Neurologistas, juntamente com pesquisadores de outras áreas, tais como a eletrônica,

automação, biofísica, matemática, desejavam produzir um modelo que descrevesse a rede neural

biológica. Por volta de 1943, Mac-Culloch e Pitts apresentaram um modelo básico de neurônio,

que era ao mesmo tempo simples e poderoso. Suas pesquisas foram fundamentadas em 5

premissas básicas: 1- a atividade de um neurônio é um processo tudo-ou-nada; 2- um certo

número fixo de sinapses (>1) precisa ser excitado dentro de um período latente adicionado para

o neurônio ser excitado e disparar; 3- o único atraso significante dentro do sistema nervoso é o
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atraso sináptico; 4- a atividade de qualquer sinapse inibitória impede a excitacão do neurônio

naquele momento; 5- a estrutura de interconexão da rede não muda com o tempo. As pesquisas

de Mac-Culloch e Pitts foram muito importantes porque eles foram os primeiros pesquisadores a

tratar o cérebro como um “organismo computacional” (Freeman e Skapura [48]). Mais detalhes

sobre o desenvolvimento das RNAs,  desde Mac-Culloch e Pitts até os dias de hoje,  podem 

ser obtidos em Openshaw e Openshaw [94].

 O neurônio artificial ou elemento de processamento, ou ainda, unidade de processamento

denota um simples dispositivo capaz de calcular o somatório de N  entradas ponderadas, cujo

resultado passa através de uma função não-linear. Basicamente, este dispositivo é caracterizado

por um “offset” ou limiar interno e por algum tipo de função não-linear, como mostra a Figura

4.3. A saída y do dispositivo é função do somatório das entradas x x xN0 1 1, ... − , ponderadas pelos

pesos w w wN0 1 1, ... −  menos o offset θ .

Figura 4.3. Elemento de processamento e tipos de funções mais comuns (Adaptado de

Lippmann [75]).

 Uma RNA é caracterizada por um arranjo de elementos de processamento similares

àqueles da Figura 4.3, conforme pode ser visto na Figura 4.4.
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Figura 4.4. Estrutura de uma RNA do tipo “multilayer feedfoward” (Adaptado de

Hewitson e Crane [60]).

 A RNA da Figura 4.4 pode ser descrita como uma rede de três camadas totalmente

conectadas, perfazendo (3x3)+(3x1)=12 conexões e contendo: uma camada de entrada com três

elementos de processamento; uma camada oculta, também com três elementos de

processamento; e uma camada de saída, com 1 elemento de processamento.

 Resumindo, as RNA podem ser categorizadas por sua topologia, isto é, pelo número de

camadas, de elementos de processamento e de conexões; pelas características de seus elementos

de processamento; e pelas leis de aprendizagem a que foram submetidas.

4.2.3 - CLASSIFICAÇÃO DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

 Existem diversos tipos de RNA e diferentes maneiras de classificá-las. Talvez a mais

importante seja quanto à forma de aprendizado que pode ser supervisionada e não-

supervisionada.

 No aprendizado supervisionado são sucessivamente apresentadas à rede conjuntos de

padrões de entrada e seus correspondentes padrões de saída. Durante este processo, a rede realiza

um ajustamento dos pesos das conexões entre os elementos de processamento, segundo uma

determinada lei de aprendizagem, até que o erro entre os padrões de saída gerados pela rede

alcancem um valor mínimo desejado. Por exemplo, perceptron, adaline e madaline, backpropagation

(Hecht-Nielsen [59]; Freeman e Skapura [48]; Beale e Jackson [09]), são algumas dentre as

dezenas de leis de aprendizagem supervisionada. Um outro tipo de aprendizagem similar à

supervisionada é a aprendizagem por reforço. Neste tipo de aprendizagem, ao invés de fornecer

as saídas corretas para a rede, relativo a cada treinamento individual, a rede recebe somente um
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valor que diz se a saída está correta ou não (Hecht-Nielsen [59]; Freeman e Skapura [48]; Beale e

Jackson [09]).

 No aprendizado não-supervisionado a rede “analisa” os conjuntos de dados apresentados

a ela, determina algumas propriedades dos conjunto de dados e “aprende” a refletir estas

propriedades na sua saída. A rede utiliza padrões, regularidades e correlações para agrupar os

conjuntos de dados em classes. As propriedades que a rede vai “aprender” sobre os dados pode

variar em função do tipo de arquitetura utilizada e da lei de aprendizagem. Por exemplo, Mapa

Auto-Organizavél de Kohonen, Redes de Hopfield e Memória Associativa Bidirecional, são

algumas métodos de aprendizado não-supervisionado (Hecht-Nielsen [59]; Freeman e Skapura

[48]; Beale e Jackson [09]).

 As redes também podem ser classificadas quanto à suas características, que pode ser

contínua, discreta, determinística e estocástica, ou quanto à sua estrutura: a) redes de múltiplas

camadas - multilayer feedforward network, cujo fluxo de dados segue uma única direção e; b) redes

recursivas - recurrent network.

4.2.4 - MODELAGEM EM REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

 Para o desenvolvimento de um modelo ou projeto baseado em redes neurais artificiais são

necessárias diversas etapas (Figura 4.5), descritas conforme Caudill [23]: definição do problema;

coleta dos dados de treinamento e de teste; pré e pós-processamento dos dados; projeto da

estrutura da rede; treinamento; teste e validação.

Definição
do  

Problema

Coleta de Dados
Treinamento  

 e Teste

Pré-
processamento

Projeto  
da

RNA

Treinamento
da

RNA

Teste / Validação 
da  
RNA

Pós-
Processamento FIM

Figura 4.5. Desenvolvimento de um projeto baseado em RNA. (Adaptado de Caudill

[23]).

 Na elaboração do projeto da  RNA ideal para solucionar um determinado problema, uma

das tarefas mais difícieis é determinar o número de elementos de processamento da camada

oculta, bem como o número de camadas ocultas. Não existem regras para isto, entretanto,

estudos como o Teorema de Kolmogorov (Hecht-Nielsen [59]; Beale e Jackson [09])

demonstraram que uma única camada oculta é suficiente para representar qualquer função ou

para resolver a maioria dos problemas de generalização.
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 Todavia, não indicam o número de elementos de processamento que esta camada deve

conter. Emaruchi et alii [43] sugere alguns procedimentos que podem orientar no projeto da RNA

tais como:

• um maior número de elemento de processamento podem levá-la facilmente ao

processo de memorização;

• quanto mais complexa a função de mapeamento maior deve ser a RNA; deve-se

iniciar os experimentos com uma única camada oculta, se necessário, utilizar duas

camadas ocultas;

• quanto maior for o conjunto de treinamento, maior deverá ser o número de

elementos de processamento da RNA.

 A implementação de um modelo ou projeto que utilize as RNA poderá ser realizada de

diversas formas. Caso o interessado possua bom conhecimento em desenvolvimento de software

poderá desenvolver seu próprio código, específico para o problema. Caso contrário, poderá

utilizar os pacotes de sistemas simuladores de redes neurais comerciais ou de domínio público.

Também poderá projetar e construir um hardware utilizando chips de redes neurais disponíveis no

mercado.

 Para atender ao objetivo deste trabalho, a solução adotada foi a utilização de simuladores

de redes neurais, no caso, o “Stuttgart Neural Net Simulator” - SNNS (Zell et alii [128]). Este

sistema, que oportunamente será apresentado e discutido, é sem dúvida alguma, o mais poderoso

sistema para desenvolvimento de aplicações com redes neurais disponível na modalidade de

domínio público.

 No âmbito da Geografia as RNA são empregadas em aplicações para modelagem,

simulação, reconhecimento de padrões e séries temporais (Hewitson e Crane [60]; Openshaw e

Openshaw [94]). As mais usadas, são as redes9 multicamadas do tipo feedfoward que utilizam a lei

de aprendizagem backpropagation (Hecht-Nielsen [59]; Freeman e Skapura [48]; Beale e Jackson

[09]; Rich e Knight [97]) ou suas variações, tais como resilient backpropagation, quickpropagation e

backpercolation (Zell et alii [128]). Também são muito utilizadas as redes do tipo SOM - Kohonen Self-

Organizing Map, ou mapa auto-organizável de Kohonen (Hecht-Nielsen [59]; Freeman e Skapura

                                                

9 Em textos sobre sistemas conexionistas na língua portuguêsa,  como por exemplo  em Rich e Knight [97],  são
encontradas traduções para os termos “feedfoward”, alimentação para frente e “backpropagation”, retropropagação. Contudo,
neste trabalho serão mantidos os termos originais.



Considerações Teóricas em Redes Neurais Artificiais 76

[48]; Beale e Jackson [09]; Zell et alii [128]) em aplicações que envolvem o reconhecimento de

padrões tais como a classificação não-supervisionada de imagens de sensoriamento remoto.

 No contexto do presente trabalho e com base nos estudos realizados, pode-se afirmar que

os tipos de redes neurais mais adequadas são as redes multicamadas do tipo feedfoward com

metódo de aprendizagem supervisionado. Como a maioria das aplicações utilizam o algoritmo de

backpropagation ou suas variantes para treinamento destas redes, é conveniente mostrá-lo, ainda

que, de maneira simplificada.

 Pode-se dizer que o algoritmo de backpropagation é uma generalização do algoritmo do

método dos quadrados mínimos, que utiliza técnicas de gradiente descendente interativo para

minimizar uma função de custo igual a diferença média quadrada entre a saída desejada e a saída

real da RNA.

 Para esclarecer um pouco mais sobre este processo de treinamento, utilizar-se-á a rede

neural de 4 camadas apresentada na Figura 4.6.

 Esta rede utiliza N  valores contínuos como as suas entradas, M  valores como suas saídas

e duas camadas de unidades ocultas. A função não-linear de cada unidade de processamento pode

ser considerada qualquer uma daquelas mostradas na Figura 4.3 e a regra de decisão escolhida e: “

selecione classe correspondente ao elemento de processamento com a maior saída”. Nas

fórmulas, ′ ′′x xj k,  correspondem as saídas dos elementos de processamento da primeira e segunda

camada oculta; θ θi k, ,  e θl
,,  são os “offsets” internos dos elementos de processamento das

camadas ocultas e de saída, wij  denota os pesos das conexões entre a camada de entrada e a

primeira camada oculta, wij
,  e wij

,, refere-se aos pesos entre as duas camadas ocultas e aos pesos

entre a última camada oculta e a camada de saída.
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Figura 4.6. RNA de 4 camadas e fórmulas de ajuste de pesos (Adaptado de Lippmann

[75]).

 No processo de treinamento, inicialmente os elementos de processamento da RNA são

inicializados aleatoriamente com diferentes limiares internos e, as conexões entre eles com

pequenos pesos (são comuns valores entre -1.0<w<1.0, onde w denota o peso de uma conexão

qualquer). Em seguida, os dados de treinamento são apresentados à RNA repetidamente e a cada

ciclo de treinamento os pesos são ajustados através de uma informação complementar que indica

a correta classe de saída, até que a função de custo seja reduzida a um valor aceitável. A parte

principal do algoritmo de backpropagation é a maneira interativa pela qual os erros utilizados para

adaptar os pesos são propagados para trás, isto é, a partir da camada de saída para as camadas

anteriores. (Lippmann [75]).

 No processo de treinamento com algoritmo de backpropagation (retropropagação) são

realizados os seguintes passos:

1- Ajustar todos o pesos e todos os “offsets”,

ajuste todos o pesos e todos os “offsets”dos elementos de
processamento com pequenos valores aleatórios.

2- Apresentar as Entradas e Saídas,
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apresente um vetor x x xN0 1, ...  de valores contínuos e

especifique o vetor d d dN0 1, ... de saída desejado;

cada novo vetor de entrada de um conjunto de treinamento pode
ser apresentado ciclicamente até os pesos se estabilizarem.

3- Calcular as saídas reais da rede,

calcule as saídas y y yN0 1, ... , utilizando as fórmulas da Figura

4.6.

4- Adaptar os pesos,

use um algoritmo recurssivo iniciando nos elementos de
processamento de saída, trabalhando para trás no sentido da
primeira camada, ajustando os pesos através da fórmula

,)()1( ijijij xtwtw ηδ+=+ , onde wij  é o peso do elemento de

processamento oculto j no tempo t; xi
,  pode ser tanto um

elemento de processamento de saída quanto um de entrada; η

denota um termo de ganho (velocidade da aprendizagem) e; δ j

um termo de erro para o elemento de processamento j; se j for

um elemento de saída então δ j j j j jy y d y= − −( )( )1 , onde d j

denota a saída desejada e yj  é a saída real da rede;
se o elemento j  for um elemento oculto então

δ δj j j k
k

jkx x w= − ∑, ,( )1 , onde k denota todos os elementos acima

dos elementos j;

os limiares delta dos elementos internos são ajustados de
forma semelhante;

a convergência algumas vezes pode ser mais rápida se um termo
de momento for adicionado e os pesos alterados de forma mais

suave, pela equação: w t w t x w t w tij ij j i ij ij( ) ( ) ( ( ) ( )),+ = + + − −1 1ηδ α ,
onde 0<α <1.

5 - Repetir retornando para o passo 2.

 

 Uma demonstração mais detalhada do algoritmo de backpropagation pode ser vista em Rich

e Knight [97]).

 Para finalizar esta exposição sobre os sistemas conexionistas é importante ressaltar as

convicções de Openshaw [93] quando discorreu em seu trabalho sobre o tema, “Em direção à

Geografia Computacional”. O referido autor não tem dúvidas quando afirma que a Geografia

está agora, no meio de sua terceira revolução quantitativa, a revolução da neurocomputação. As
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outras duas foram: a revolução estatística no início dos anos 60; a modelagem matemática no

início dos 70.

 Na Geografia, como em muitos outros ramos da ciência está havendo um rápido e

crescente interesse na aplicação de métodos neurocomputacionais, que por sua vez, são novas

ferramentas que podem vir a complementar os métodos existentes. Como na Geografia, muitos

métodos de análise quantitativa e modelagem inserem-se na classe dos problemas complexos, a

justificativa corrente é a promessa de uma melhora no desempenho e na eficiência, na diminuição

das suposições críticas, na grande facilidade de tratamento de problemas complexos, na expansão

da aplicabilidade dos métodos computacionais quantitativos e na automação. Enfaticamente,

Openshaw (1991, 1992; apud [93]) afirma que: “.... A Geografia está hoje no início de sua  maior e mais

recente revolução que é a Geografia Computacional. A esperança é que no curso dos próximos 50 anos a Geografia

interligará todas as suas sub-disciplinas em um processo de modelagem baseado numa estrutura cibernética, capaz

de prover um entendimento racional e científico dos sistemas geográficos....”.

4.2.5 - APLICAÇÕES

 Com base na discussão apresentada por McKeown [82] sobre as limitações dos SIG, nas

afirmações de Openshaw [93] no que tange à Geografia Computacional e à neurocomputação, e

na tecnologia emergente das “expert networks” (Caudill [23]), ou seja, sistemas híbridos que

utilizam as vantagens das redes neurais artificiais e dos sistemas especialistas, optou-se por incluir

também alguns exemplos de aplicações sobre os sistemas especialistas que é uma outra técnica do

ramo da inteligência computacional.

 Smith et alii [113] descreveram a arquitetura e o funcionamento de um sistema de

informações geográficas baseado no conhecimento (KBGIS-II, Knowledge-based geographical

information system) que foi projetado para satisfazer várias premissas básicas para

implementação de um SIG. O sistema possui quatro funções principais: consulta-resposta,

aprendizado, edição e treinamento. A capacidade de aprendizado do sistema permite a inclusão

de novas localizações de objetos espaciais complexos na base de dados "inteligente" quando as

consultas são respondidas e a capacidade de aprender por indução às definições sobre novos

objetos a partir de exemplos que também são inseridos na base de dados "inteligente".

 Cress e Deiter [32] apresentaram um projeto para automatizar a produção de mapas de

geologia de engenharia em um GIS "inteligente" que utiliza a interface de sistema especialista

"GoldWorks". Foi criado um conversor de sistema especialista que aceita a "GoldWorks" como
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entrada e produz um código FORTRAN como saída, que é utilizado para a geração dos mapas. A

utilização destas duas ferramentas permitiram a produção rápida e eficiente dos mapas além de

facilitar do desenvolvimento e a manutenção das regras de decisão necessárias para produção

destes mapas.

 Mackay et alii [77] mostraram um sistema especialista (KBLIS - Knowledge-based Land

Information Manager and Simulator) que permite o gerenciamento de simulações no espaço-

tempo dos processos ecológicos em modelos digitais de bacias hidrográficas. Demonstram ainda

que uma base de dados orientada por objetos para uma bacia hidrogáfica pode ser facilmente

estruturada como um modelo e ser utilizado para construir um sistema de consultas. O KBLIS

inclui ainda módulos para modelos digitais de elevação e um sistema de informação que

possibilita a seleção, deslocamento, navegação e consultas dos objetos dentro da bacia

hidrográfica, sendo ainda um sistema de apoio para o gerenciamento de recursos em bacias

geográficas com florestas em áreas montanhosas.

 Kontoes et alii [70] demonstraram um sistema especialista que vem sendo desenvolvido

para integrar a informação geográfica contextual de um SIG em um sistema de análise de imagens

de sensoriamento remoto. No experimento, mapas de solos e redes de estradas tem sido

utilizados como níveis de informações adicionais na classificação de imagens SPOT tendo em

vista a estimativa de área plantada com culturas agrícolas.

 Blonda et alii [17] discutiram a utilização de um sistema de classificação de imagens de

satélite baseado em regras de decisão. A caracterização espectral das classes de cobertura do solo

foi realizada com a utilização de regras de decisão baseadas no conhecimento de um especialista

em agronomia e aplicados em um conjunto de imagens TM multitemporais. O sistema

especialista consiste em um conjunto de regras que descrevem cada uma das classes de cobertura

em cada data através da determinação de descritores linguísticos tais como baixo, muito baixo,

alto ou qualquer outra combinação lógica, definida na interface com o usuário. Estes descritores

linguísticos são tratados como funções componentes de conjuntos nebulosos definidos a partir

de valores espectrais nas imagens. O estudo foi desenvolvido em uma área de relevo acidentado e

7 classes de cobertura foram classificadas. Foram comparadas classificações obtidas pelo sistema

de classificação citado e por um classificador supervisionado de máxima verosimilhança. O

classificador baseado em regras de decisão teve um melhor desempenho em áreas mais

heterogêneas das imagens.
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 Barbosa et alii [07] abordando o problema de monitoramento de desflorestamento da

Amazônia, apresentaram um sistema de classificação que combina técnicas de segmentação e

classificação de imagens, utilizando uma arquitetura de redes neurais sobre um classificador

nebuloso. Este sistema de classificação apresentou numerosas vantagens, quando comparado

com os sistemas tradicionais (pixel a pixel) de classificadores estatísticos, porque utilizaram

informações complexas das imagens tais como parâmetros geométricos, texturais e contextuais.

 Yamamoto [124] utilizou RNA supervisionadas para construir modelos de avaliação em

SIG, alternativamente às tradicionais ferramentas de análise e modelagem disponíveis nestes

sistemas. As RNA foram utilizadas em duas aplicações: a) aplicando o Modelo de Adequação

para Estabelecimento de Pastos Naturais (grasslands) para a Prefeitura de Tochigi no Japão,

utilizado como entrada da RNA, dados de declividade, elevação, topografia e produtividade dos

solos e como saída, dados de adequação, sendo que o melhor resultado (85,1% de exatidão) foi

obtido por uma rede do tipo “feedforward” com 7 unidades de entrada, 11 unidades ocultas e 1

unidade de saída; b) aplicando a Estimativa do Grau e Extensão da Degradação do Solo no

Nordeste da Síria, construindo duas RNAs (uma para determinação do grau de degradação e a

outra para a extensão da degradação), utilizando como entrada das RNA dados de elevação,

declividade, exposição das vertentes, tipos de solo, cobertura vegetal e uso, e como saídas, foram

ulilizados o grau de degradação para a primeira RNA e a extensão de degradação para a segunda.

Os mapas foram gerados com 86,4% de exatidão para o grau de degradação e 79,4% para a

extensão da degradação. Como resultado final foi obtido um mapa de risco de degradação do

solo produzido a partir do cruzamento entre os dois mapas gerados pelas RNA. Infelizmente, o

autor não fornece detalhes sobre a lei de aprendizagem e nem sobre os parâmetros utilizados na

supervisão, entretanto, afirma em sua conclusão que as RNA apresentam-se como sistemas úteis

e flexíveis para serem utilizados em modelos de avaliação de terras e de planejamento regional

implementados em SIG.

 Winter e Hewitson [126] utilizaram uma rede do tipo SOM (mapa auto-organizável de

Kohonen) como um classificador neural para organizar dados demográficos obtidos das

informações censitárias de 21 distritos na região de Western Cape na África do Sul. O objetivo do

trabalho foi pesquisar agrupamentos de populações e sua distribuição espacial, segundo as

seguintes variáveis demográficas (10) extraídas do censo: sexo, idade, raça branca, mestiça,

asiática, negra, nível de educação, rendimentos, emprego/desemprego, estado civil. Concluiram

que o classificador neural trabalhando de forma não-supervisionada e não-linear demonstrou

habilidade em mostrar várias das estruturas sociais da população. A rede neural ao mesmo tempo
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que representa a generalização de um conjunto de dados altamente complexo também propicia

um poderoso método de descrição dos dados sociais. Segundo os autores, um duplo desafio

ainda permanece; um deles é produzir uma correta interpretação das características mais sutís e o

mais importante é como usar a informação correta para promover o desenvolvimento da região.

 Venturieri [122] utilizou técnicas de segmentação de imagens e lógica nebulosa para

treinamento de uma rede neural artificial (com aprendizagem do tipo “backpropagation”)

especializada na caracterização de classes de uso da terra na região de Tucuruí (PA). Utilizando

índices de avaliação de desempenho do tipo erro médio quadrático (MSE), sensibilidade e

especificidade, o autor verificou que mesmo as classes que normalmente tem problemas de

classificação com os sistemas de classificação digital convencionais, obtiveram um desempenho

satisfatório (redução do MSE) no decorrer do treinamento das redes neurais. Infelizmente neste

trabalho não foram comparadas as classificações propriamente ditas, isto é, as técnicas isoseg e

máxima verossimilhança com uma classificação obtida pelas redes neurais.



 5

 MATERIAL

5.1 - ÁREAS DE ESTUDO

 Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas três áreas de estudo. Estas áreas

localizam-se em diferentes pontos da Amazônia Legal, sendo a primeira delas, denominada de

Área de Estudo Principal e as outras duas de Áreas de Estudo Secundárias.

 A Área de Estudo Principal situa-se no estado de Rondônia, sendo utilizada para ilustrar o

modelo de banco de dados geográficos do ZEE, para operacionalização das etapas do

detalhamento metodológico proposto por Becker e Egler [10] e por fim, para treinar e testar o

modelo de RNA. As Áreas de Estudo Secundárias localizam-se no estado do Acre e no estado do

Pará e foram selecionadas com a finalidade única de confrontar as sínteses obtidas a partir de

procedimentos de análise geográfica, através da RNA, das operações em álgebra de mapas e

através dos procedimentos manuais.

5.1.1 - ÁREA DE ESTUDO PRINCIPAL

 Esta área de estudo (Figura 5.1) localiza-se na região sudoeste do estado de Rondônia,

sendo delimitada pelas coordenadas 12O 00’  e 13O 00’ de latitude Sul e 62O 30’ e 62O 00’ de

longitude Oeste de Greenwich. Corresponde à parte central da Folha SD.20-X-A (MIR-335) da

Carta do Brasil, na escala 1:250.000.
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Figura 5.1. Localização da Área de Estudo Principal.

 Na seleção desta área de estudo, foram considerados os seguintes aspectos:

• a dinâmica e os processos de transformação da paisagem na área selecionada, que

ocorrem de duas maneiras distintas: a) menos intensa, onde prevalece a cronologia

inerente aos processos naturais e refere-se às áreas onde localizam-se as Unidades

de Conservação relativas às Áreas Indígenas Massaco, Rio Branco e Rio Mequéns e

parte da Reserva Biólogica do Guaporé e; b) mais intensa, onde os processos

naturais são intensificados pelos processos antropogênicos decorrentes do modelo

de desenvolvimento adotado no Estado (Figura 5.1);

• a área já dispõe de um Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico (1a aproximação)

que foi legalmente instituído pelo Decreto-Lei no. 3.782 de 14 de junho de 1988
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(ITERON [67]) e transformado em Lei Complementar Estadual no. 52, de

dezembro de 1991 (SEPLAN-PLANAFLORO [111]);

• boa quantidade de informações sobre o meio físico, sociais e econômicas que

começam a ser disponibilizadas em decorrência da 2a aproximação do zoneamento,

ora em andamento.

5.1.1.1 - CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO

 A maioria das informações sobre o meio físico foram extraídas do Projeto

RADAMBRASIL, Volume 19 (DNPM [37]), que compreende à Folha SD-20 (Guaporé) da Carta

do Brasil na Escala 1:1.000.000. Incluem-se também as informações originadas das interpretações

dos mosaicos semicontrolados de imagens de radar, contidas nos “overlays” de Geologia,

Geomorfologia, Pedologia e Vegetação, na escala 1:250.000, referentes à Folha SD-20.X-A.. Com

relação a Geologia, também foram utilizadas as informações mais recentes contidas no Mapa

Geológico do Estado de Rondônia, elaborado pela CPRM (Scandolara et alii [108]).

CLIMA

 Segundo Köppen o clima da área pertence ao grupo A (Tropical Chuvoso, onde o mês

mais frio tem temperatura sempre superior a 18o). A temperatura média anual está representada

pela isoterma de 24oC. A umidade relativa situa-se entre os 80 e 85% e a precipitação

pluviométrica entre 1750 e 2000 mm, com 3 a 4 meses secos (DNPM [37]).

GEOLOGIA

 De acordo com o Mapa Geológico do Estado de Rondônia (Scandolara et alii [108]) a área

de trabalho está localizada sobre a Faixa Móvel do Guaporé.

 Estruturalmente distinguem-se na faixa móvel zonas de cisalhamentos e sistemas de

fraturamentos orientados, ligados aos processos de ativações que afetaram a Faixa Móvel do

Guaporé durante e após a sua evolução tectônica. Entre estas estruturas destacam-se a Falha de

São Simão e a Falha do Colorado.

 A Faixa Móvel do Guaporé, entidade geotectônica de grande realce no Brasil Centro-

Ocidental, apresenta-se parcialmente recoberta na área de trabalho, por formações superficiais

cujas idades correspondem ao Terciário e Quaternário, e pela Formação Pimenta Bueno de

sedimentos permo-carboníferos.



Material 86

 Os constituintes aflorantes da faixa móvel correspondem à suíte ígnea Costa Marques, à

suíte granítica Rio Pardo, à suíte intrusiva básica-ultrabásica Cacoal, à sequência metavulcano-

sedimentar Nova Brasilândia e ao complexo vulcânico Santa Luzia.

FORMAÇÕES SUPERFICIAIS DA ERA CENOZÓICA

 Na área de estudo estas formações compõe-se de sedimentos (QHa) aluvionares e

coluvionares depositados nos canais fluviais e planícies de inundação dos sistemas de drenagem

atuais, materiais detríticos pouco selecionados, compostos por sedimentos arenosos, siltosos e

argilosos com níveis conglomeráticos. Incluem áreas com depósitos pantanosos (QHp)

relacionados às áreas sujeitas à inundação sazonal, representados principalmente por material

argilo-arenoso rico em matéria orgânica. Também foram encontradas coberturas sedimentares

indiferenciadas (TQi) , associadas a ambientes de leques aluviais, canais fluviais, planícies de

inundação e lagos, contituídas por sedimentos cuja granulometria varia de cascalho a argila com

lateriza’’cão significativa (Scandolara et alii [108]).

BACIAS SEDIMENTARES

 Da era Paleozóica, a formação Pimenta Bueno (PCpb) predomina, constituída de arenitos

arcosianos e orto-quartzíticos de granulometria fina, cores em tons marrom e vermelho,

característica presença de mica (muscovita), mostrando estratificação cruzada anacalada e plano

paralela dominante e com laminação truncada por ondas em alguns locais da sequência. Foram

encontradas intercalações importantes de folhelo (fl) e calcáreo dolomítico, lamitos, arcóseos

conglomeráticos suportados pela matriz (cgl), tilitos e pelitos com laminação plano paralela e

clastos pingados – “dropstones” (gl) e também lentes de carvão e gipisita (Scandolara et alii [108]).

 Da era Neoproterozóica encontra-se material da Suíte Ígnea Costa Marques (Ncm)

constituído de alcalifeldspato-granitos, hornblenda-granitos, biotita-granitos, biotita-sienitos,

hornblenda-piroxênio-granitos, granófiros, riolitos, dacitos, traquitos, traqui-andesitos

(Scandolara et alii [108]).

 Na Suíte Granítica Rio Pardo (Mrp) da era Mesoproterozóica, são encontrados biotita-

leucogranitos, hornblenda-granitos, hornblenda-quartzo-sienitos e quartzo-monzonitos. Também

da era Mesoproterozóica, a Suíte Intrusiva Básica-Ultrabásica Cacoal (Mc) é composta de gabros,

noritos, troctolitos, piroxenitos e anortositos e, a Sequência  Metavulcano-Sedimentar Nova

Brasilândia (Mnb) compõe-se de  mica-quartzo-xistos, silimanita-xistos, biotita-paragnaisses,
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anfibolitos, meta-basitos, quartzitos, meta-tufos ácidos, rochas calcissilicatadas, metavulcânicas

ácidas, tremolita-xixtos, metarenitos, filitos e formações ferríferas, além de metamorfismos

predominantes em fácies anfibolitos, localizadamente xisto-verde (Scandolara et alii [108]).

 No Complexo Santa Luzia (PMsl) da era Paleoproterozóico/Mesoproterozóico

encontram-se conjuntos de rochas de alto grau, onde predominan os termos básicos (noritos e

gabros), subordinadamente enderbitos, charnos-enderbitos e supracrustais alóctones (gnaisses

calcissilicatados e formações ferríferas), conforme informam Scandolara et alii [108].

GEOMORFOLOGIA

 Conforme Kux et alii [71], em função da configuração da forma de relevo e de seu

posicionamento altimétrico, individualizam-se quatro unidades geomorfológicas na área de

estudo: Planalto dos Parecis, Depressão Interplanáltica da Amazônia Meridional, Depressão do

Guaporé e Planícies e Pantanais do Médio e Alto Guaporé.

 A evolução do relevo foi abordada como tendo sofrido o efeito de três fases que

permitiram a elaboração de dois conjuntos de relevos cuestiformes, separados entre si pela

Depressão do Guaporé. Assim, três níveis de aplainamento foram definidos, chegando-se a

conclusão de que o relevo da área esteve sujeito a processos de pediplanação sob climas com

tendência à semi-aridez.

PLANALTO DOS PARECIS (PLTO. PARECIS)

 O setor da unidade morfoestrutural denominada de Planalto Sedimentar dos Parecis é

sustentado por rochas cristalinas pré-cambrianas, rochas vulcânicas e rochas sedimentares

paleozóicas e mesozóicas. Essa variedade litológica e estratigráfica permite a compartimentação

do planalto em duas subunidades: a mais elevada, Chapada dos Parecis, engloba principalmente

áreas pediplanadas, amplas superfícies tabulares erosivas e interflúvios tabulares com altimetria

em torno dos 600m e o Planalto Dissecado que reúne trechos mais erodidos e em posição

altimétrica inferior, variando entre 200 e 400m de altitude (Kux et alii [71]).
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DEPRESSÃO INTERPLANÁLTICA DA AMAZÔNIA MERIDIONAL (DP. INT.PL. AM. MERID)

 Engloba litologias antigas do Complexo Xingu e litologias sedimentares mais recentes.

Sobre estas rochas foram esculpidas formas de relevo com topos convexos e planos, com cotas

máximas de 250m. As formas de relevo de topo convexo, ocupam uma grande área da depressão,

dando um aspecto de homogeneidade a esta unidade de relevo (Kux et alii [71]).

DEPRESSÃO DO GUAPORÉ  (DP. DO GUAPORÉ)

 Esta classe domina 1/3 da área de estudo, onde se concentra grande parte da drenagem.

A topografia revela-se plana e monótona com altitude média de 200m. Constitui-se de material

inconsolidado (areia, silte e argila) de idade quaternária e porgranitos e gnaisses do Complexo

Xingu. Por apresentarem feições geomorfológicas diferenciadas, foi compartimentada em duas

subunidades: a) Superfície Pediplanada que consiste em uma superfície que se desenvolve sobre

rochas do Complexo Xingu junto à periferia do Planalto dos Parecis e; b) rochas do grupo Costa

Marques, que apresentam-se dissecados em formas de topos arredondados e aguçados na forma

de inselbergs e grupamentos de inselbergs (Kux et alii [71]).

PLANÍCIES E PANTANAIS DO MÉDIO E ALTO GUAPORÉ - (PLAN. PANT. MD. AL. GUAP)

 A Planície do Guaporé foi mapeada ao longo do Rio Guaporé e constitui-se de

sedimentos quaternários.

 Os Pantanais do Médio e Alto Guaporé, abrangem áreas periódica e/ou

permanentemente alagadas que correspondem às extensas áreas de acumulação inundáveis, cuja

dificuldade de escoamento possibilita o contínuo reabastecimento e represamento de água na área

alagada, devido à topografia uniforme constituída de sedimentos quaternários (Kux et alii [71]).

PEDOLOGIA

 De acordo com o levantamento de solos (Macedo et alii [76]), em nível exploratório,

foram identificadas na área de estudo as classes de solos descritas a seguir.

LATOSSOLO AMARELO ÁLICO - (LAA)

 São solos minerais profundos, com horizonte B latossólico bastante permeável e muito

poroso, com textura média e argilosa, moderadamente e acentuadamente drenados. Predominam

óxidos hidratados de ferro e alumínio e argila. O elevado grau de floculação diminui a mobilidade
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dos minerais argilosos, dificultando a diferenciação dos subhorizontes e iluviação das argilas em

quantidades significativas. Possuem relativo grau de intemperismo e intensivo processo de

lixiviação. Estão associados a Laterita Hidrófica álica, Areias Quartzosas álicas e Areias

Quartzosas Hidromórficas álicas, entre outros, em relevo plano e suave ondulado, possuindo

como material originário sedimentos pouco consolidados da cobertura do Rio Guaporé

(Terciário-Quaternário).

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO ÁLICO - (LVA)

 Suas características morfológicas, físicas e químicas são semelhantes às do Latossolo

Amarelo álico, diferindo porém quanto à coloração que é mais avermelhada e pelos maiores

teores óxidos de ferro. A sequência de horizonte é do tipo A, B e C, com pequenas diferenças

entre eles. Como variante desta classe, tem-se o Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico

concrecionário, possuindo concentração de concreções lateríticas ocupando mais de 50% do

volume da massa do solo, situadas imediatamente abaixo do horizonte A. Estão associados

comumente ao Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico a

álico e Areias Quartzosas distróficas, em relevo plano e suave ondulado e material originário

representado pelos sedimentos do Terciário- Quaternário e rochas do Complexo Xingu.

TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA (TRE)

 São solos minerais, mediamente profundos, apresentando horizonte B textural bem

estruturado, evidenciado morfologicamente por uma marcante cerosidade. A textura varia de

média a muito argilosa e são solos bem drenados. Estão associados dominantemente ao

Brunizém Avermelhado, Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico e ao Podzólico Vermelho-

Amarelo distrófico, em relevo plano a ondulado, originando-se dos produtos de decomposição

de Rochas do Complexo Xingu e do Basalto da Formação Anari.

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO EUTRÓFICO (PEE)

 São solos onde se verifica a presença de um horizonte B textural, no qual como

conseqüência do processo de padronização, que se traduz pela iluviação das argilas dos

horizontes sobrejacentes, identifica-se a presença de filmes de material coloidal entre as estruturas

deste  horizonte.  Possuem  textura média  a  muito argilosa e drenagem  das  classes  moderada

a bem drenadas. Estão associados, com maior freqüência ao Brunizém Avermelhado, à Terra

Roxa Estruturada eutrófica, ao Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico e aos Solos Litológicos



Material 90

eutróficos, distróficos e álicos, em relevo plano a montanhoso, originados da decomposição de

material do Complexo Xingu, Formação Anari e Grupo Costa Marques, entre outros, sob

cobertura vegetal de floresta densa, aberta e semidecidual.

PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO DISTRÓFICO (PVD)

 São solos semelhantes, morfológica e fisicamente, aos Podzólicos Vermelho-Amarelos

eutróficos. Porém, as propriedades químicas diferem quanto aos valores de saturação de bases e

saturação com alumínio. Estão associados ao Podzólico Vermelho-Amarelo álico, ao Podzólico

Vermelho-Amarelo eutrófico, à Terra Roxa Estruturada eutrófica, às Areias Quartzosas

distróficas, ao Cambissolo Tropical distrófico e aos solos Litólicos distróficos entre outros, em

relevo plano a montanhoso, originados de Rochas do Complexo Xingu e da Formação Pimenta

Bueno.

LATERITA HIDROMÓRFICA ÁLICO (HLA)

 São solos minerais caracterizados pela presença de material argiloso altamente

intemperizado (plintita), rico em sesquióxido e pobre em humus, de consistência branda,

transformando-se porém irreversivelmente, quando expostos à secagem, em concreções. São

imperfeitavelmente e mal drenado, de textura média a muito argilosa. Estão associados,

normalmente, ao Latossolo Amarelo álico, ao Planossolo álico, ao Gley Pouco Húmico álico e às

Areias Quartzosas Hidromórficas álicas, em relevo plano, tendo como origem os sedimentos do

Quaternário e do Terciário-Quaternário.

CAMBISSOLO TROPICAL DISTRÓFICO (CTD)

 São solos jovens, pouco a medianamente profundos, onde os fatores e processos de

formação não tiveram tempo suficiente para transformações significativas no material de origem,

constatando-se apenas o desenvolvimento do horizonte B incipiente geralmente com presença de

materiais facilmente intemperizáveis. Os Cambissolos Tropicais distróficos e álicos são

encontrados associados ao Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico, aos solos Litólicos

eutróficos, distróficos e álicos e às Areias Quartzosas álicas, em relevo suave ondulado e

ondulado, originários da decomposição de rochas da Formação Pimenta Bueno.
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GLEY POUCO HÚMICO DISTRÓFICO E ÁLICO (HGPA E HGPD)

 Nesta classe estão os solos pouco desenvolvidos, imperfeitamente e mal drenados,

estando o lençol freático próximo à superfície e sujeito a um regime de inundação durante alguma

época do ano. A alternância de período com excesso de umidade e período onde é possível

aeração do solo faz com que além da gleyzação, como decorrência da redução do ferro, ocorram

mosqueados e coloração variegada indicando oxidação deste elemento. Considerando-se os

teores de matéria orgânica e as cores dos horizontes superficiais foi possível diferenciar o Gley

Húmico do Gley Pouco Húmico, possuindo este menor teor de matéria orgânica e

consequentemente coloração mais clara. Estão associados à Laterita Hidromórfica álica, ao

Planossolo álico, às Areias Quartzosas Hidromórficas distróficas e álicas e aos solos Aluviais

Distróficos em relevo plano, possuindo como material originário sedimentos do Quaternário.

AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS (AQD)

 Os solos desta unidade são pouco desenvolvidos, com baixo teor de argila, porosos,

apresentando o horizonte A sobrejacente ao horizonte C, bastante espesso, acentuada a

excessivamente drenados, de coloração muito variável em virtude do material originário. Estão

associados, normalmente, ao Latossolo Amarelo álico, ao Latossolo Vermelho-Amarelo

distrófico, ao Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, ao Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico,

ao Cambissolo Tropical distrófico e álico e aos solos Litólicos distróficos, em relevo plano e

suave ondulado, originados de rochas da Formação Parecis.

SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS (AD)

 São solos pouco desenvolvidos, possuindo como origem os sedimentos transportados e

depositados pelas águas fluviais. Como característica principal apresentam camadas sobrepostas,

sem relações pedogenéticas entre si, que estão diretamente correlacionadas ao tipo de sedimentos

depositados.

 Estão associados com maior freqüência, aos solos Hidromórficos Gleyzados eutróficos e

distróficos e ao Gley Pouco Húmico distrófico e álico, em relevo plano, formados a partir de

sedimentos do Quaternário.
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SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS E DISTRÓFICOS - (RE E RD)

 Solos rasos, pouco desenvolvidos, onde o horizonte A está assentado diretamente sobre a

rocha matriz, apresentando em alguns perfis um horizonte C de pequena espessura. Como

variante desta classe tem-se o solo distrófico concrecionário, possuidor de concentração de

concreções lateríticas que ocupam mais de 50% do volume da massa do solo. Estão associados

dominantemente ao Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico, ao Podzólico Vermelho-Amarelo

distrófico e álico, ao Cambissolo Tropical Distrófico e álico e às Areias Quartzosas distróficas

álicas, em relevo suave ondulado a montanhoso, possuindo como material originário produtos da

decomposição do Complexo Xingu.

VEGETAÇÃO

 Segundo Furtado et alii [51] o mapeamento fitogeográfico subdivide a área de estudo em

quatro regiões distintas: Savana, Floresta Densa, Floresta Aberta e Floresta Semidecidual, além de

Áreas de Tensão Ecológica e de Ação Antrópica.

 Dentre as inúmeras variações da paisagem vegetal mencionam-se as Áreas das Formações

Pioneiras e os Contatos Savana/Savana Estépica e Savana Estépica/Floresta Estacional,

instalados em áreas de acumulação inundáveis dos Pantanais do Médio e Alto Guaporé.

REGIÃO DE SAVANA (CERRADO) SD

 A Savana é uma vegetação xeromórfica, caracterizada por árvores de pequeno porte,

isoladas ou agrupadas sobre um revestimento graminóide. A vegetação lenhosa possui os brotos

foliares bem protegidos e casca grossa e rugosa.

REGIÃO DE SAVANA ESTÉPICA. (CHACO)  SA

 Ocorre sobre área de período seco prolongado, ainda mais acentuado pela rocha

vulcânica dissecada, apresentando uma dominância de caméfitas espinhosas e algumas fanerófitas

deciduais sobre um tapete graminoso de hemicriptófitas e ervas terófitas e geófitas. Esta

fisionomia ficou assim considerada como homóloga da Caatinga (Estepe), com uma diferença

importante: possui um estrato graminoso semelhante ao da Savana (Cerrado)
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REGIÃO DE FLORESTA OMBRÓFILA DENSA TROPICAL (DA E DS)

 Constitui-se de árvores sempre verdes, geralmente com gemas foliares desprotegidas, sem

resistência à seca. Sua folhagem é sempre verde, podendo apresentar árvores sem folhas durante

alguns meses. Ao sudoeste, na divisa do Brasil com a Bolívia, uma pequena área de Floresta

Aluvial com dossel emergente, reveste as planícies e terraços inundáveis, sendo compostas de

espécies de rápido crescimento, apresentando ou não dossel com árvores emergentes e, às vezes,

um grande número de palmeiras. Ao Norte pequenas áreas de Florestas Submontanas dossel

emergente ocupam os terrenos pediplanados ou dissecados mais antigos, coberto de árvores de

dossel uniforme, com algumas espécies emergentes.

REGIÃO DA FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA TROPICAL (ABC, ABP E ASC)

 Ocorre nas superfícies sedimentares, embasamentos cristalinos e arenitos do paleozóico.

As palmeiras, em consideráveis concentrações numéricas e de distribuição das espécies,

constituem o elemento característico dessa região fitoecológica, seguindo-se-lhes, em proporção

mínima, agrupamentos de cipós e esporádicas clareiras de bambus. Veloso et alii (1974, 1975;

apud DNPM [37]) denomina como “faixa de transição” entre a Amazônia e o resto do país.

 Na área de estudo, duas fisionomias típicas se apresentam: uma grande área de Floresta

das Terras Baixas com Palmeiras, onde sua fisionomia Florestal Aberta mostra grandes árvores

espaçadas, cujos espaços são ocupados por palmeiras agrupadas e Florestas Submontanas com

Cipós, onde possui uma fisionomia típica, particularizada no envolvimento das árvores por lianas

lenhosas, que emprestam à paisagem um aspecto de ‘torres” folhosas e solo coberto por um

emaranhado de lianas herbáceas.

REGIÃO DA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL TROPICAL (FSE)

 Schimper (1903; apud DNPM [37]) denominou como “Floresta das Monções”, onde

apresenta uma estrutura individualizada pela estacionalidade da folhagem sempre verde,

juntamente com os arbustos e arvoretas da submata. Seus troncos apresentam acentuada

conicidade e casca grossa rugosa.
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ÁREA DAS FORMAÇÕES PIONEIRAS (PFB, PFS E PFH)

 Esta região encontra-se distribuída em formas de acumulação, superfícies conservadas e

dissecadas, pertencentes a formações geológicas distintas. Os fatores geomorfológicos, aliados

aos litológicos e climáticos e à fitofisionomia, propiciaram a delimitação das formações de Savana

Arbórea Densa, Savana Arbórea Aberta, Savana Parque e Savana Gramino-Lenhosa. A Savana

caracteriza-se por comunidades isoladas, comprometendo grupamentos puros ou em contato

(encrave e ecótono) com a Floresta.

ÁREA DE TENSÃO ECOLÓGICA (SOE1)

 São mapeadas com maior facilidade quando os domínios florísticos integram-se com

formas fisionomicamente diferentes. Esses contatos são quase sempre delineados pelos encraves

dos domínios fisionômicos que se misturam, pois no caso de mistura de espécies só é possível

delimitá-las pela posição topográfica, ocupada por esta Área de Tensão Ecológica.

5.1.1.2 - CARACTERÍSTICAS POLÍTICAS E SÓCIO-ECONÔMICAS

 A área de estudo está contida em parte dos seguintes municípios: Alta Floresta do Oeste,

Costa Marques e Cerejeiras, segundo o Censo Demográfico de 1991 (IBGE [65]). O Zoneamento

Sócio-Econômico-Ecológico (ITERON [67]) definiu seis Zonas no estado de Rondônia, em

função de seus ambientes ecológicos e características econômicas e sociais peculiares. A área de

estudo está contida na porção Centro-Sul/Sudeste do Estado caracterizada por ambientes de

Savanas, Campos Graminóides, Floresta Ombrófila Densa e Aberta e inserida nas Zonas I –

SubZona 1.1, II, IV,V e VI, definidas no Artigo 5o do Decreto-Lei no. 3.782 de 14 de junho de

1988 (ITERON [67]).

 A Zona I, definida Artigo 6o do Decreto-Lei no. 3.782 de 14 de junho de 1988, é uma

Zona de ordenamento e recuperação das atividades agrícolas, agropecuárias, agroflorestais, silvo-

pastoris e florestais, com alta concentração de lavouras diversificadas, aproveitamentos florestais

e desenvolvimento localizado de pastagens para produção de carne a nível de pequeno produtor

rural em solo fértil. Em função de diferentes capacidades de oferta ambiental identificadas na

Zona I, foram caracterizadas diversas Sub-Zonas. A Sub-Zona 1.1 é indicada para o

ordenamento das atividades agrícolas com base em cultivos perenes, especialmente cacau e/ou

café consorciados com culturas de ciclo longo ou curto, inclusive essências florestais. A Zona I

possui a maioria das áreas de assentamentos humanos, de pequenos a médios produtores rurais,
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decorrentes da colonização oficial e particular e concentrando o maior volume de infra-estrutura

de apoio à produção (ITERON [67]).

 A Zona II, definida no Artigo 7o do Decreto-Lei no. 3.782 de 14 de junho de 1988, é

composta por solos de média a baixa fertilidade em relevos planos, sob florestas e cerrados. O

sistema de ocupação previsto para esta Zona permite o desenvolvimento da pecuária extensiva,

nos ambientes cuja fertilidade dos solos é de moderada à baixa e de pecuária intensiva nos

ambientes de fertilidade boa a moderada. As ações de apoio às comunidades de pequenos

produtores da Zona II se restringirão a Extensão, Crédito e Desenvolvimento Comunitário

voltados exclusivamente à agricultura de baixo insumo, em sistemas agroflorestais consorciados,

de acordo com o Parágrafo 5o, do referido Artigo. Também, segundo o Parágrafo 8o, ficam

vedados novos desmatamentos para a formação de pastagens como monocultura, sendo limitado

o incremento das atividades pecuária aos empreendimentos comprovadamente auto-sustentáveis

que contemplem sistemas agro-silvo-pastoris, silvo-pastoris e rotação para aproveitamento de

capoeiras (ITERON [67]).

 A Zona IV definida no Artigo 10o do Decreto-Lei no. 3.782 de 14 de junho de 1988, é

uma Zona caracterizada por ambientes frágeis, coberta por floresta ombrófila densa e aberta,

cujos solos são de baixa fertilidade natural com baixa aptidão para agropecuária, ocorrendo em

relevo ondulado e em planícies inundáveis. É uma Zona destinada ao ordenamento e

desenvolvimento do extrativismo vegetal, que deve ser feito com manejo dos recursos florestais,

sem a alteração dos ecossistemas.

 A Zona V definida no Artigo 10o do Decreto-Lei no. 3.782 de 14 de junho de 1988, é uma

Zona de ecossistemas florestais ligeiramente frágeis, onde predomina a Floresta Ombrófila

Densa e Aberta, com pequenas difusões de floresta estacional semidecidual, apresentando um

expresivo potencial madereiro. Nesta Zona, o aproveitamento das espécies florestais somente

será permitido através de sistemas de manejo em regime de rendimento sustentado, apoiado nas

diretrizes gerais do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (ITERON [67]).

 A Zona VI definida no Artigo 12o do Decreto-Lei no. 3.782 de 14 de junho de 1988, é

uma zona de ecossistemas muito frágeis, que requer proteção e manejo florestal para preservar ou

conservar paisagens únicas, ou características, de beleza cênica natural, ou a manutenção da

cobertura vegetal para impedir erosão, garantir a estabilidade das nascentes, controlar a pureza

dos cursos d’água, reduzir riscos de inundação, manter microclimas locais, habitat de inúmeros
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espécimes da micro, meso e macrofauna, além de influir e participar de equilíbrios ecológicos

extremamente delicados. Inclui-se nesta Zona todas as unidades de conservação e áreas indígenas

(ITERON [67]).

5.1.2 - ÁREA DE ESTUDO SECUNDÁRIA – ASSIS BRASIL

 No estado do Acre, o município de Assis Brasil localiza-se entre os paralelos 10o45’ e

11o15’ de latitude Sul e os meridianos 69o15’ e 70o45’ de longitude Oeste. Mais de 70 % da área

do município é ocupada por áreas de uso restrito, representadas pelas seguintes Unidades de

Conservação: a Reserva Extrativista Chico Mendes e o Projeto de Assentamento Extrativista

Santa Quitéria, na porção leste; as Áreas Indígenas Cabeceira do Rio Acre, a sudeste e

Mamoadate, na parte norte e noroeste. A principal atividade econômica é o extrativismo,

destacando-se a extração de borracha que representa mais de 80% da receita própria do

município, sendo a agricultura e a pecuária atividades de subsistência. A Figura 5.2 apresenta a

localização desta área de estudo.

Figura 5.2. Área de Estudo Assis Brasil.
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 As paisagens no município pertencem a duas unidades geomorfológicas: a) Depressão do

Rio Acre - Rio Javari, na sua parte oeste e; b) Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental, na sua

parte leste.

 A Depressão do Rio Acre - Rio Javari, assim denominada por constituir uma extensa

superfície rebaixada, está situada entre o Rio Acre e o Rio Javari e compreende litologias plio-

pleistocênicas da Formação Solimões, constituída por argilitos, siltitos, arenitos e conglomerados

polimíticos. Os solos predominantes são dos tipos: podzólico vermelho amarelo eutrófico e

hidromórficos, nas áreas de influência das planícies de inundação dos rios. A cobertura vegetal é

composta por Florestas Abertas com palmeiras e bambus e Florestas Aluviais Abertas com

ocorrência de e palmeiras e bambus (RADAMBRASIL [36]; Funtac [50].

 O Planalto Rebaixado da Amazônia Ocidental, constitui uma extensa unidade cuja

principal característica é a existência de áreas aplainadas ainda conservadas e de relevos

dissecados em interflúvios tabulares, com altimetrias variando de 250 a 300m. As litologias

compreendem argilitos, siltitos, arenitos de idade plio-pleistocênicos da Formação Solimões.

Predominam os solos do tipo podzólico vermelho amarelo álico. Sobre estes ocorrem vegetação

de Floresta Densa e Floresta Aberta com bambu.

5.1.3 - ÁREA DE ESTUDO SECUNDÁRIA – RIO FRESCO

 Esta área de estudo localiza-se na Região Sudeste do estado do Pará, sendo delimitada

pelas coordenadas 07O 00’ e 08O 00’ de latitude Sul e 52O 30’ e 52O 00’ de longitude Oeste de

Greenwich. Corresponde à parte central da Folha SB.22-Y-D (MIR-224) da Carta do Brasil, na

escala 1:250.000. A Figura 5.3 mostra o mapa de localização da área de estudo.

 A análise geomorfológica da área contida na Folha Rio Fresco permite a caracterização,

muito clara, de dois compartimentos distintos: maciços residuais de topo aplainado e conjunto de

cristas e picos, ambos interpenetrados por faixas de terrenos rebaixados, na forma de vales

interplanálticos alargados por processos de pedimentação, com altitudes variando entre 500 e 600

metros; áreas dissecadas em colinas e ravinas resultantes da dissecação generalizada, com altitudes

variando entre 200 e 300 metros.
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Figura 5.3. Área de estudo Rio Fresco.

 O primeiro compartimento faz parte da unidade morfoestrutural e morfoclimática

denominada “Planalto Dissecado do Sul do Pará” (RADAMBRASIL [35]) que é resultado da

dissecação de antigos pediplanos, de idades pliocênica e pré-Cretáceo, que muitas vezes

coincidem parcialmente.

 Dentro da área da Folha Rio Fresco esta unidade foi esculpida em rochas pré-Cambrianas

como os riolitos e outras rochas pertencentes ao episódio de vulcanismo ácido, fissural e

explosivo do Grupo Uatumã, que formam as serras de Cubencranquém e da Fortaleza; granitos

do tipo Serra dos Carajás que formam serras como a da Areia Branca, da Seringa e do Gorotire, e

jaspilitos, itabiritos e quartzitos do Grupo Grão Pará, que aparecem nas serras do Coquinho, da

Tocandera, do Trairão, Bom Jardim e da Seringa.

 Sobre estas serras desenvolveram-se principalmente solos litólicos, e secundariamente

podzólicos, que suportam vegetação de campo cerrado e florestas tropicais densas. Muitas vezes

estas serras são capeadas por testemunhos residuais de arenitos ortoquartzíticos Pré-Cambrianos
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da Formação Gorotire, como na Serra da Casa de Pedra , Serra do Cipó e Serra do Gorotire,

ocasião em que os solos litólicos e afloramentos rochosos suportam campos cerrados pouco

densos.

 O segundo compartimento participa da unidade morfoestrutural e morfoclimática

“Depressão Periférica do Sul do Pará” (RADAMBRASIL [35]), caracterizada como resultado da

atuação dos processos erosivos pós-pliocênicos que, orientados pela litologia e geologia estrutural

de grandes massas rochosas, elaboraram uma ampla faixa de circunsdenudação na periferia das

bacias sedimentares paleozóicas do Piauí-Maranhão e do Amazonas, denominada Pediplano

Pleistocênico.

 Na área da Folha Rio Fresco o Pediplano Pleistocênico foi elaborado sobre rochas pré-

Cambrianas, como as vulcânicas intermediárias (predominância de andesito) do episódio

vulcânico efusivo do Grupo Uatumã, sobre as quais se desenvolveram associações de solos do

tipo terra roxa estruturada, podzólicos e latossolos que suportam florestas tropicais abertas;

rochas granodioríticas migmatizadas do Complexo Xingu sobre as quais se desenvolveram solos

podzólicos que suportam à savana arbórea densa (cerradão) e florestas tropicais abertas, e

argilitos, folhelhos e arcózios da sedimentação intermontana do Grupo Uatumã, onde os

latossolos associados a solos hidromórficos sobrepostos pela savana arbórea densa (cerradão).

5.2 - PRODUTOS CARTOGRÁFICOS E IMAGENS

 Neste trabalho foram utilizados os documentos cartográficos e imagens listados na Tabela

5.1.

Tabela 5.1: DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS E IMAGENS

DocumentosCartográficos
Escala Folhas Mapa Índice Projeção Formato

Carta do Brasil
Fonte: IBGE

1:250.000 SD.20-X-A 335 Analógico

Carta do Brasil
Temas:
Hidrografia
Altimetria
Estradas e caminhos
Fonte: DSG

1:100.000 SD.20-X-A-II
SD.20-X-A-III
SD.20-X-A-IV
SD.20-X-A-V
SD.20-X-A-VI

1857
1858
1910
1911
1912

Universal Transversa de
Mercator - UTM

Digital1

Mapas do Projeto
RADAMBRASIL
Temas: Geologia,
Geomorfologia,
Solos,Vegetação

1:1.000.000
SD.20 (Rondônia)
SC.19 (Acre)
SB.22 (Pará)

Cônica Conforme de
Lambert

Analógico
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Continuação da Tabela 5.1
Mapas do Projeto
RADAMBRASIL
Temas: Geologia,
Geomorfologia, Solos,
Vegetação

1:250.000
SD.20-X-A

SB.22-Y-D

335

224
UTM

Analógico e
Digital2
Analógico e
Digital3

Estado de Rondônia
Temas: Municípios e
Unidades de conservação

1:1.000.000 Policônica
Analógico e
Digital1

Mapas de Setores
Censitários
Fonte:IBGE-DETRE

1:100.000 UTM Analógico

Estado do Acre
Temas: Geologia,
Geomorfologia, Solos,
Vegetação, unidades de
Conservação, divisão
política municipal

1:2.500.000

Policônica Analógico e
digital2

Imagens TM –Landsat
Órbita-Ponto Bandas Data Formato Mídia
230-69+ 3, 4, 5 01/agosto/1991 digital CDROM
231-69+ 3, 4, 5 23/julho/1991 CDROM
002-67 3, 4, 5 06/julho/1998 CDROM
003-67 3, 4, 5 13/julho/1998 CDROM
224-65 3, 4, 5 18/julho/1987 CDROM
225-65 3, 4, 5 13/julho/1992 CDROM

Notas
Digital1 Digitalização efetuada pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto da Secretaria de Desenvolvimento

Ambiental de Rondônia – SEDAM
Digital2 Digitalização efetuada durante a execução deste trabalho
Digital3 Digitalização efetuada por Crepani et alii,  [31]

5.2.1 - INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS

 Foram utilizados dados censitários obtidos no Censo Demográfico de 1991, no formato

digital, versão 1 para Windows (IBGE [65]). Também foram utilizados dados de setores

censitários, no formato digital, obtidos através de consulta em banco de dados hierárquico do

Censo Demográfico de 1991, disponibilizados pelo REDATAM-PLUS (CELADE [73]).

5.3 - EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS

 Ao imaginar um banco de dados geográficos voltado para as atividades de zoneamento e

que utiliza um sistema de simulação de redes neurais para auxiliar nas análises e modelos, e

refletindo-se sobre a formação de equipes técnicas para atualização recuperação e análise das

informações do banco de dados, surgem imediatamente algumas questões: Qual a capacidade

necessária de processamento e de armazenamento das informações? São realmente necessárias as

estações de trabalho dedicadas ou podem ser utilizados microcomputadores pessoais? Quais os
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custos de aquisição, instalação e manutenção dos equipamentos, periféricos e dos programas para

cada uma das alternativas da pergunta anterior? Dentre os municípios brasileiros, quais possuem

condições (recursos humanos e financeiros) para implantarem um sistema de banco de dados

geográficos de apoio à gestão de seus territórios?

 Existem muitas respostas para as questões formuladas. Entende-se que este trabalho de

pesquisa poderá servir de orientação a eventuais projetos de sistemas de bancos de dados

geográficos municipais ou mesmo estaduais. Portanto, decidiu-se respondê-las optando-se por

utilizar equipamentos de baixo custo, como um computador pessoal de boa performance, ao

invés de estações de trabalho dedicadas, e na medida do possível, utilizando-se programas de

domínio público para o desenvolvimento das atividades. Assim sendo, procurar-se-á demonstrar

no decorrer deste trabalho que ambos, os equipamentos e programas utilizados, são bastante

completos, sob o ponto de vista da pesquisa propriamente dita, além de possuírem eficiência e

operacionalidade.

5.3.1 - EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÃO

 Foram utilizados os seguintes equipamentos:

• computador pessoal com as seguintes características: processador Pentium II 233

Mhz, 96 Mbytes de memória RAM, disco rígido com 6,5 Gbytes, unidade de disco

flexível de 3 ½ polegadas, unidade de leitura de CDROM, monitor SVGA de 15

polegadas, placa de vídeo com 4 Mbytes de memória, placa de rede padrão NE-

2000, teclado e mouse;

• impressora jato de tinta colorida, com resolução de 600 pontos/polegada;

• mesa digitalizadora, formato A1;

• traçador gráfico (plotter) jato de tinta, formato A0;

• “scanner” de mesa, formato A4.

 O computador pessoal foi configurado para trabalhar com diversos sistemas operacionais,

criando-se um ambiente integrado e extremamente operacional, abrangendo uma larga faixa de

aplicações desenvolvidas em diferentes sistemas operacionais, desde a editoração eletrônica e

multimídia até sistemas de simulação de redes neurais, passando pelos SIG, planilhas eletrônicas,

sistemas gerenciadores de banco de dados e editores/conversores de imagens. Esta estratégia é

bastante conveniente quando se trabalha com programas de domínio público e permite integrar

os diversos programas utilizados no desenvolvimento do trabalho.
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 Além do sistema operacional DOS/Windows também foi instalado o LINUX. O LINUX

é um sistema operacional de domínio público e permite que o desempenho de um computador

pessoal, na execução de inúmeras aplicações, seja comparável ao desempenho de uma estação de

trabalho dedicada de médio ou até mesmo de grande porte. É um sistema operacional unix-like

desenvolvido para a arquitetura PC-Intel-386/486/Pentium, bastante difundido em todo mundo,

com aproximadamente 7 milhões de usuários, principalmente em universidades, centros de

pesquisas e grandes corporações. Faz um excelente uso do hardware, utilizando-o em sua

totalidade e possui um ótimo gerenciamento de memória. Em termos de troca de arquivos e de

acesso à diferentes padrões de formatações de disco rígido é bastante compatível com o MS-

DOS, MS-Windows 3.X, MS-Windows 95/NT. Também foi desenvolvido para outras

arquiteturas de “hardware”, tais como: Motorola, DEC-ALPHA, PowerPC e SUN-Sparc

(Volkerding, Reichard e Faster-Johnson [123]; Welsh e Kaufman [125]).

5.3.2 - PROGRAMAS

5.3.2.1 - SPRING (S ISTEMA DE PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS)

 O SPRING foi desenvolvido pela Divisão de Processamento de Imagens - DPI do

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, concebido para ser um SIG de 2a geração,

trabalhando em ambiente cliente-servidor que pode ser acoplado a diversos sistemas

gerenciadores de bancos de dados e projetado para atender os seguintes objetivos: dar suporte a

um banco de dados geográficos de grande porte, sem estar limitado pelos recortes das projeções

cartográficas; aprimorar a integração de dados geográficos, com a introdução do conceito de

modelagem de geo-campos e geo-objetos; obter escalabilidade, isto é, ser capaz de operar com

funcionalidade plena tanto em microcomputadores pessoais, quanto em estações de trabalho

dedicadas; e dispor de uma interface que combine aplicações comandadas por menus e uma

linguagem de manipulação e consulta espacial, denominada LEGAL – Linguagem Espacial para

Geoprocessamento Algébrico (Câmara [18]). O SPRING [91] foi utlizado em conjunto com os

módulos IMPIMA [91], para importação e conversão de imagens de sensoriamento remoto e

SCARTA [91], para edição de documentos cartográficos.

5.3.2.2 - SNNS (STUTTGART NEURAL NET SIMULATOR)

 O SNNS é um sistema para simulação de redes neurais artificiais, desenvolvido pelo

IPVR “Institute for Parallel and Distributed High Performance Systems” da Universidade de

Stuttgart. Uma das suas características mais importantes é prover, através de sua interface gráfica,



Material 103

um ambiente flexível e eficiente para pesquisa e aplicações em redes neurais. Além disso, também

permite que usuários inexperientes possam aprender sobre os modelos conexionistas com o

auxílio do simulador e que o desenvolvimento de redes neurais complexas seja fácil e rápido (Zell

et alii [128]).

5.3.2.3 - REDATAM-PLUS ( RECUPERACIÓN DE DATOS PARA ÁREAS PEQUEÑAS POR

MICROCOMPUTADOR)

 O REDATAM-PLUS é um programa elaborado pelo Centro Latino Americano de

Demografia – CELADE, que permite a qualquer usuário processar de forma rápida e fácil dados

censitários e de outras fontes, organizados em uma base de dados hierárquica para qualquer área

geográfica de interesse. A versão 2.01 foi bastante difundida na América Latina e é utilizada em

quase todos os países. O programa pode executar processos hierárquicos complexos em grandes

bases de dados e os resultados das consultas podem ser exportados para alguns formatos10

proprietários bastante conhecidos como por exemplo o Lotus 123 e o Dbase.

 Além destes programas, foram utilizados os aplicativos mais comuns para os ambientes

DOS/Windows/LINUX para editoração eletrônica, planilha eletrônica, gerenciadores de banco

de dados e edição de imagens (Word, Excel, Access, XView, etc.). Dentro do contexto do

trabalho, o SPRING foi escolhido por facilitar a transposição dos problemas do mundo real para

o modelo de banco de dados concebido pelo usuário. Na prática, o usuário não se preocupa com

as representações (dicotomia matricial - vetorial), trabalhando com conceitos mais próximos de

sua realidade (Câmara e Medeiros [19]). No caso do SNNS, este sistema foi escolhido por dois

motivos: ser razoavelmente amigável e possuir um manual bem completo (embora um pouco

confuso); ser o simulador de domínio público mais completo e que possui implementado

praticamente todos os algoritmos, modelos e funções disponíveis para desenvolvimento de

aplicações com as RNA. O REDATAM-PLUS foi utilizado por ser uma forma rápida e eficiente

de trabalhar com dados sócio-econômicos e permitir que os resultados das consultas sejam

gravados em um formato capaz de ser lido pelo SPRING, no caso o Dbase.

                                                

10 Formatos proprietários denotam os formatos de armazenamento de dados dos diversos sistemas de informações
geográficas, “freeware”, “shareware” ou comerciais disponíveis no mercado.
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 METODOLOGIA

6.1 - INTRODUÇÃO

 O desenvolvimento das diversas etapas da metodologia manteve-se entre duas

orientações. A primeira discorre o desenvolvimento da pesquisa geográfica e foi proposta por

Libault [74]. A segunda refere-se aos procedimentos dos 4 eMes (Medição, Mapeamento,

Monitoramento e Modelagem), citada por Star e Estes [117].

 Sob uma ótica formal e acadêmica e baseando-se numa ordem lógica, Libault [74] propôs,

sem impor uma demarcação exata entre eles, que a pesquisa geográfica fosse desenvolvida em 4

níveis, definidos a seguir.

 O nível compilatório refere-se à constatação de fatos e fenômenos a serem pesquisados.

Compreende os levantamentos e a coleta dos dados de diversos formatos, bem como, a solução

dos problemas de armazenamento e recuperação dos dados. Tendo-se em mente o paradigma

dos quatro universos (Gomes e Velho [52]), pode-se dizer que este nível compreende a tradução

dos dados obtidos no mundo real para o universo conceitual e posteriormente para os universos

de representação e de implementação. Esta tradução do mundo real para o banco de dados

geográficos permite solucionar os problemas de armazenamento, recuperação, combinação e

integração de dados de diferentes formatos.
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 Alcançando-se a completeza dos dados, o nível correlatório trata da homogeneidade e da

comparabilidade das unidades de contagem. Considera-se os valores numéricos, a localização e a

representação das variáveis utilizadas na caracterização dos elementos ou fenômenos geográficos.

Neste nível são constatadas as relações entre os fenômenos geográficos, ou melhor, é definido o

que se vai comparar e como se vai comparar. Os sistemas para edição e conversão de dados dos

bancos de dados geográficos facilitam sobremaneira este nível da pesquisa geográfica.

 O nível semântico ou interpretativo não utiliza somente as variáveis elementares, mas

uma combinação sintética dessas variáveis que leva em consideração a totalidade dos dados.

Através do raciocínio geográfico procura-se, a partir das relações de correspondência obtidas nas

constatações anteriores, alcançar uma concepção completa do problema. Este nível representa a

análise e a síntese e permite chegar aos resultados. No contexto de um banco de dados

geográficos, este nível refere-se à utilização das funções de recuperação, consulta, combinação e

análise dos dados espaciais e alfanuméricos, incluindo o processamento de imagens necessárias

para obtenção dos resultados.

 O nível normativo procura traduzir os resultados em normas aproveitáveis, ou seja, gerar

produtos. Tais produtos podem ser  modelos ou diferentes modos de codificação representativa

dos resultados. Dentro de um banco de dados geográfico, este nível representa as diversas

maneiras de apresentação dos resultados sob uma tipologia adequada, isto é, através dos modelos

numéricos, mapas temáticos, mapas de objetos, gráficos e tabelas.

 Sob uma visão mais operacional, voltada para as tecnologias atuais, Star e Estes [117]

afirmam que planejadores urbanos, cientistas, gestores de recursos naturais e todos aqueles que

usam a informação geográfica em diversas áreas do conhecimento, realizam as seguintes

atividades: observam e medem parâmetros ambientais; desenvolvem mapas que retratam as

características da Terra; monitoram mudanças no espaço e no tempo; e modelam alternativas

de ações e processos, atuando no ambiente. Estes são os 4 eMes: medição, mapeamento,

monitoramento e modelagem. Dizem ainda que, estas atividades chaves podem ser ampliadas

através das tecnologias dos sistemas de informação e dos sistemas de informações geográficas.

 Apesar do período de tempo que as separam, é fácil perceber a semelhança entre as idéias

propostas por Libault [74] e Star e Estes [117] sobre o desenvolvimento de estudos e pesquisas

geográficas. Nos níveis compilatório e correlatório inserem-se os dois primeiros eMes – medição
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e mapeamento, enquanto que nos níveis semântico e normativo os outros dois –

monitoramento e modelagem.

 Dentro destas orientações, o fluxograma mostrado pela Figura 6.1 resume as 4 principais

etapas que serviram de base para o desenvolvimento deste trabalho.

 

Figura 6.1. Etapas da Metodologia.

6.2 - METODOLOGIA DO ZEE

 É um dos objetivos do trabalho demonstrar o potencial das Geotecnologias para

operacionalização da proposta metodológica de Becker e Egler [10], que por sua vez é

considerada pelo Governo federal como metodologia básica para o ZEE da Amazônia Legal.

Portanto, não é oportuno iniciar uma discussão sobre sua eficácia ou validade. Ao contrário, é

conveniente que tal proposta seja simplesmente encarada como um conjunto de dados, como um

fato, ou como uma “realidade” a ser estudada.

 O “Detalhamento da Metodologia do PZEEAL” (Becker e Egler [10]) inclui o conjunto

de informações do meio físico, utilizado por Crepani et alii [31] e o conjunto de informações de

sócio-economia, sugerido por Becker e Egler [10]. Suas etapas estão resumidas no fluxograma da

Figura 6.2.
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Figura 6.2. Detalhamento da Metodologia do PZEEAL.

6.2.1 - COLETA DE DADOS

 Esta etapa reúne as atividades de aquisição e preparação dos dados e também os trabalhos

de campo. Estes últimos, devem ser desenvolvidos para complementar não só a coleta de dados

propriamente dita, mas também para verificação e ajustes dos resultados.

 A aquisição dos dados refere-se à coleta de dados dos trabalhos que já foram ou que estão

sendo desenvolvidos na área de estudo. Resulta da obtenção de dados sobre o meio físico e sobre

a sócio-economia, através de consulta ao material bibliográfico (vide Capítulo 5).Também foram

obtidos mapas temáticos, imagens de satélite, listados na Tabela 5.1, além de diversos produtos

no formato digital obtidos durante visitas técnicas na Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Ambiental - SEDAM e no Laboratório de Gestão do Território - LAGET e que também estão

listados na Tabela 5.1.
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 A preparação ou entrada dos dados engloba todas as atividades necessárias à

transformação dos dados do formato analógico para o formato digital e a respectiva inclusão no

banco de dados geográficos concebido. Incluem-se nestas atividades:

• a digitalização da cartografia básica e dos mapas temáticos (ou importação, caso

estejam no formato digital);

• análise e correção dos mapas digitalizados;

• conversão para o formato digital de dados alfanuméricos (tabelas e textos), fotos e

informações diversas;

• conversão entre projeções cartográficas;

• conversão de dados de formatos proprietários para o formato do banco de dados

geográfico ou do SIG utilizado no trabalho (caso os dados estejam no formato

digital);

• conversão de formatos e geocorreção (registro) das imagens de sensoriamento

remoto para o sistema de projeção cartográfica adotado.

 Os trabalhos de campo são realizados para fins de coleta de informações adicionais sobre

o meio físico e a sócio-economia. Também são importantes as verificações de campo, onde são

avaliados os produtos gerados pelo processo de modelagem e são levantados parâmetros para os

eventuais ajustes no modelo, permitindo sua validação.

6.3 - BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS

 No contexto de uma proposta de gestão territorial, o projeto de um banco de dados

geográficos (BDG) deve ser abrangente e não focalizar apenas ao PZEEAL. As informações a

serem armazenadas no referido BDG podem ser úteis para quaisquer outras pesquisas

geográficas que utilizem, total ou parcialmente, os mesmos tipos de informações armazenadas.

Também, desde que disponíveis, novas informações (p. ex. hidrológicas ou biogeográficas)

poderão ser inseridas para complementar aquelas já existentes ou para permitir implementar

outras configurações metodológicas que se façam necessárias.

 Esta abrangência é possível de ser alcançada porque a concepção do BDG baseou-se

numa modelagem do espaço geográfico que utiliza duas abstrações que se complementam: os

geo-campos e os geo-objetos.

 Sob este aspecto, pode-se dizer que o modelo de geo-campos, no qual os dados

distribuem-se continuamente sobre uma superfície, é mais conveniente para as abordagens
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“geográfico-ecológicas” de Guerasimov [57], Tricart e KiewietdeJonge [121], e Grygoriev [56], na

qual os elementos do estrato geográfico da Terra interpenetram entre si, horizontal e

verticalmente. Por outro lado, o modelo de geo-objetos, que vê o mundo como conjuntos de

objetos individualizáveis, é mais conveniente para as abordagens “geográfico-humanas” de

Lacoste [72], Santos [105] [106]. Isto não que dizer que é necessário utilizar estas duas classes de

modelos, sempre desta maneira, para modelar as diferentes visões do espaço geográfico.

Dependendo dos objetivos a serem alcançados e da “realidade” a ser tratada, a escolha de uma

delas pode ser mais adequada e eficiente, em termos conceituais, de representação e de

operacionalidade. Por exemplo, nos procedimentos de estudos integrados de Zonneveld [130],

nos quais a paisagem é subdividida em entidades holísticas, que se relacionam entre si e

denominadas de land units, a utilização do modelo de geo-objetos é mais interessante. Isto

acontece, porque do ponto de vista operacional as land units podem ser facilmente agrupadas,

segundo seus atributos, em níveis hierárquicos superiores (land facet, land system e main landscape).

 Considerando-se a diversidade dos dados resumidos na Figura 6.2, adotou-se ambas as

classes de modelos (geo-campos e geo-objetos) e suas respectivas especializações. É importante

lembrar que nesta “tradução” do espaço geográfico para o projeto conceitual no BDG procurou-

se preservar os aspectos formais –“ecológico-geográfico-humanos” –  inerentes à proposta de

zoneamento, bem como seguir os aspectos formais sobre modelagem em geoprocessamento.

 Num banco de dados geográficos as entidades do mundo real, após serem definidas no

modelo conceitual, são associadas às diferentes representações geométricas (o universo de

representação). Estas representações nada mais são do que especializações ou sub-classes de duas

grandes classes de representações, a matricial e a vetorial, que podem variar em função da escala,

projeção cartográfica, e época de aquisição dos dados.

6.3.1 - CONVERSÃO ENTRE REPRESENTAÇÕES

 Para serem alcançados os resultados da pesquisa geográfica são realizadas diversas

atividades de recuperação e combinação com os dados armazenados no banco de dados

geográficos, através da execução de operações de análise espacial. Para que isto ocorra, é

necessário que antes, ou mesmo durante as operações de análise espacial, sejam efetuadas

conversões entre as diversas classes de representações geométricas dos dados.

 Estas conversões referem-se basicamente às transformações entre as duas grandes classes

de representação dos dados, isto é, da matricial para a vetorial e vice-versa, incluindo suas
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especializações. Também são comuns as conversões entre as várias especializações de uma

mesma classe de representação. Por exemplo, o resultado de uma operação de classificação de

imagens de sensoriamento remoto, nada mas é do que, a transformação de instâncias da classe

imagem sensor-remoto em instâncias da classe imagem temática, ambas especializações da classe

matricial.

 Para finalizar, é interessante reforçar que as conversões entre representações geométricas

e respectivas especializações são, em geral, inerentes às operações combinadas de consulta e

análise espacial. As vezes, são utilizadas somente durante a execução de um modelo, gerando

produtos intermediários que são depois descartados. Outras vezes, estes produtos intermediários

são armazenados no BDG para serem utilizados em outras aplicações.

6.3.2 - DADOS DE REFERÊNCIA

 Os dados de referência servem para avaliar a qualidade dos produtos obtidos e os

modelos utilizados na etapa de análise geográfica. Compreendem os dados coletados nos

trabalhos de campo e que foram inseridos no BDG. Além destes dados para a validação de um

modelo, também podem ser utilizados dados ou produtos de outros BDG desenvolvidos para

outras áreas de estudos. Neste caso, os produtos utilizados na avaliação da qualidade precisam ser

resultantes e devem representar rigorosamente os resultados dos mesmos procedimentos de

análise geográfica.

6.4 - ANÁLISE GEOGRÁFICA

 Esta etapa da metodologia insere-se no nível semântico ou interpretativo da pesquisa

geográfica (Libault [74]). Considerando-se a Figura 6.1, esta etapa engloba as duas técnicas de

análise geográfica utilizadas; inclui os tipos de operações de análise espacial inerentes a cada uma

e a ordem em que são aplicadas sobre os conjuntos de dados do meio físico e sócio-econômicos.

Os tipos e a ordem das operações definem os modelos.

 A aplicação dos modelos sobre o conjunto de dados vão produzir: as sínteses

intermediárias ou parciais, representadas pelas cartas de vulnerabilidade natural, de potencialidade

sócio-econômica e de sustentabilidade do território; e a síntese final, representada pela carta

síntese de subsídios à gestão do território
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6.4.1 - INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS E DIGITALIZAÇÃO DE ÁREAS HOMOGÊNEAS

 Estes procedimentos iniciais podem ser considerados como os mais importantes do

trabalho. São realizados praticamente ao mesmo tempo e a maior preocupação da equipe

multidisciplinar deve ser a melhor identificação, delimitação e posterior digitalização das referidas

áreas homogêneas em um mapa de geo-objetos. A Figura 6.3 resume estes procedimentos.

Figura 6.3. Interpretação de Imagens e Digitalização.

6.4.1.1 - INTERPRETAÇÃO VISUAL DOS GEO-CAMPOS IMAGENS DE SATÉLITE

 Na interpretação visual dos geo-campos imagens de sátelite11 foram definidas áreas

homogêneas sob uma visão integrada do clima, da geologia, da geomorfologia, dos solos, da

cobertura vegetal e do uso da terra. Ou seja, cada uma delas foi definida segundo um consenso de

uma equipe multidisciplinar12 encarregada deste procedimento. Foram interpretadas diretamente

no monitor do computador e durante esta atividade foram utilizadas algumas funções de

processamento de imagens (ampliação de contraste, aplicações de filtros, componentes

principais) que possibilitaram melhor definição e facilitaram a delimitação das referidas áreas

homogêneas.

 

 

                                                

11 Geo-campos imagens de sátelite, indicam que as imagens estão no formato digital e fazem parte do BDG desenvolvido
para área de estudo

12 No caso deste trabalho, a interpretação visual foi executada isoladamente pelo autor sob orientação dos pesquisadores Dr.
Edison Crepani (Geólogo), Dra. Tereza G. Florenzano (Geógrafa), Pedro Hernandez Filho (Eng. Florestal, MSc), Valdete
Duarte (Eng. Agrônomo, MSc) e Cláudio C. F. Barbosa (Eng. Elétrico, MSc), que juntamente com o autor constituem a
Equipe Multidisciplinar do INPE que tem se dedicado aos Estudos Integrados para Zoneamentos Ambientais e Gestão do
Território.
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6.4.1.2 - DIGITALIZAÇÃO DAS ÁREAS HOMOGÊNEAS

 A delimitação das áreas homogêneas foi realizada por digitalização manual a medida que

foram sendo identificadas no processo de interpretação. Utilizou-se as funções de edição vetorial

e através do “mouse” foi feito todo processo. A digitalização foi executada sobre um mapa de

geo-objetos, definido previamente no modelo conceitual do BDG, onde cada área homogênea foi

considerada um geo-objeto, que por sua vez herda os atributos relativos ao ambiente (clima,

geologia, geomorfologia, solos, uso e cobertura vegetal e sócio-econômicos) ao qual pertence e

que permite diferenciá-lo de sua vizinhança. Becker e Egler [10] denominaram estas áreas

homogêneas de Unidades Territoriais Básicas-UTBs, considerando-as como as células

elementares de informação e análise para o ZEE.

 Desta forma, ao ser concluído, o mapa de geo-objetos (suporte das UTBs) possuia todas

as áreas homogêneas, onde cada uma delas foi individualizada como uma UTB, cujos atributos

estariam contidos numa tabela. Nesta tabela, cada UTB é um registro (ocupa uma linha) e cada

atributo é um campo (ocupa uma coluna). Quanto mais atributos possuírem, melhor será a

caracterização de cada uma delas.

6.4.2 - ANÁLISE ATRAVÉS DE ÁLGEBRA DE MAPAS

 A seguir apresenta-se o conjunto de procedimentos que permitiram as sínteses.

Inicialmente, aplicados sobre o conjunto de dados do meio físico e em seguida sobre os dados

sócio-econômicos. O fluxograma mostrado na Figura 6.4 resume o roteiro dos procedimentos de

análise geográfica desenvolvidos através da álgebra de mapas, que foram implementadas através

da linguagem LEGAL (Câmara [18]).



Metodologia 113

Figura 6.4. Análise geográfica através de álgebra de mapas.

6.4.2.1 - AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO MEIO FÍSICO

 A partir do conjunto de dados do meio físico e considerando-se as sugestões de Crepani

et alii [31] para obtenção da carta de vulnerabilidade13, foram realizados os procedimentos de

análise espacial descritos a seguir.

 Após serem digitalizadas, corrigidas e preparadas para serem utilizadas em processo de

integração, as informações do meio físico ficaram disponibilizadas no BDG na forma de geo-

campos temáticos. Em seguida, para cada uma das classes, de cada um dos geo-campos temáticos

(clima, geologia, geomorfologia, solos, cobertura vegetal e uso da terra) que permitiram

caracterizar as UTBs, atribuiu-se um valor numérico relativo à vulnerabilidade natural à erosão.

                                                

13  Para uma descrição mais detalhada sobre a elaboração de uma carta de vulnerabilidade natural à erosão através de álgebra
de mapas, consultar Barbosa [08]. No texto, os termos “vulnerabilidade natural à erosão”, “vulnerabilidade natural”,
“vulnerabilidade do meio físico”, e “vulnerabilidade” possuem o mesmo significado.
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 Esta atividade também foi orientada por uma equipe multidisciplinar que após ampla

discussão, com base nos dados disponíveis, utilizaram os conceitos da ecodinâmica de Tricart

[120] para atribuir os valores relativos de vulnerabilidade às classes temáticas. A escala de valores

utilizada foi sugerida Crepani et alii  [31] e pode ser vista na Tabela 6.1.

Tabela 6.1: ATRIBUIÇÃO DE VALORES À ECODINÂMICA

Vulnerabilidade Relação Pedogênese Morfogênese Valor

   Estável Prevalece a pedogênese 1,0
:

   Intermediária Equilíbrio entre pedogênese e morfogênese
:

2,0
:

   Instável Prevalece a morfogênese
:

3,0
Adaptado de Tricart [120]; Fonte: Crepani et alii  [31]

 

 Na Tabela 6.1 os valores próximos a 1.0, representam as áreas ecodinamicamente estavéis

e indicam a predominância de processos pedogenéticos, os valores próximos a 3.0, representam

as áreas ecodinamicamente instáveis e com predominância de processos morfogenéticos, e os

valores em torno de 2,0 indicam as situações intermediárias, nas quais ocorrem uma equivalência

entre os dois processos.

 No contexto do BDG, a atribuição de valores foi materializada através de operações de

transformação (neste caso, ponderações) aplicadas sobre os geo-campos temáticos. Os resultados

destas operações foram os geo-campos numéricos com a vulnerabilidade natural à erosão dos

seus respectivos geo-campos temáticos.

 A seguir, os geo-campos numéricos foram utilizados, através de uma operação aritmética,

gerando um novo geo-campo numérico que representa as vulnerabilidades de todos temas,

segundo a equação   ) V m T T TN N= + + +1 2 ... / . Nesta equação, Vm  denota a vulnerabilidade

média de todos os geo-campos usados na análise; T1  , T2 , referem-se à vulnerabilidade dos geo-

campos numéricos dos temas 1 e 2 (p. ex. geologia e geomorfologia); e N  refere-se ao número

total de geo-campos numéricos.
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 Após estas operações, ficaram disponibilizados no BDG, além dos geo-campos temáticos,

os geo-campos numéricos resultantes das operações de ponderação sobre os anteriores e o geo-

campo numérico de vulnerabilidade média, totalizando nove  geo-campos14.

6.4.2.2 - CARACTERIZAÇÃO DAS UTBS

 Nesta etapa, através de operações zonais foram associados às UTBs todos os atributos

que permitam caracterizá-las e diferenciá-las de suas vizinhas. Estas operações possibilitaram que

as informações contidas em geo-campos (temáticos, numéricos, ou do tipo imagem) fossem

automaticamente inseridas na tabela de atributos de geo-objetos, utilizando-se como restrição os

geo-objetos materializados no mapa de geo-objetos.

 Ao ser utilizado o operador de Maioria Zonal sobre o geo-campo temático de vegetação e

uso, tendo como restrição o mapa de geo-objetos das UTBs, foi realizada a seguinte operação

zonal: para cada geo-objeto “UTB” foi verificado que classe de vegetação ou de uso é maioria

dentro da área do respectivo geo-objeto; em seguida, o  resultado da operação (nome da classe

que é maioria) determinado para cada um dos geo-objetos “UTB” foi inserido automaticamente

na coluna “classe de cobertura vegetal e uso da terra” (VEGE_CLS), da tabela de atributos das

UTBs.

 Foram utilizados basicamente dois tipos de operadores: o operador de Maioria Zonal para

inserir na tabela de geo-objetos o conteúdo dos geo-campos temáticos (geologia, geomorfologia,

solos, cobertura vegetal e uso da terra), conforme exemplificado acima; e o operador de Média

Zonal e/ou Maioria Zonal para inserir o conteúdo dos geo-campos numéricos resultantes das

ponderações sobre os respectivos geo-campos temáticos e do geo-campo vulnerabilidade média.

 Ao final destas operações, ficou disponível no BDG o mapa de geo-objetos das UTBs da

área de estudo, onde cada uma delas está associada, na tabela de geo-objetos, aos seus atributos

descritivos das características do meio físico. Como os geo-objetos UTBs são as unidades básicas

de mapeamento, a partir deste mapa de UTBs e de seus atributos, torna-se possível gerar geo-

campos temáticos ou numéricos através de operações de consulta e espacialização de atributos.

                                                

14  Totalizam 9 geo-campos porque as informações relativas ao clima não foram usadas. As informações disponíveis sobre os
aspectos climáticos são extremamente genéricas em relação à área de estudo principal e além disso Ross [98] informa que as
variáveis climáticas, dependendo da área de estudo ou das características do relevo, pode ser considerada constante em toda a
extensão.
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6.4.2.3 - SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS

 Com relação ao conjunto de dados sócio-econômicos, utilizou-se os procedimentos de

análise sugeridos por Becker e Egler [10], porém analisando-se somente indicadores relativos ao

parâmetro Potencial Humano. Nestes procedimentos a principal fonte de informação é extraída

dos Censos Demográficos. As análises costumam ser desenvolvidas sobre as unidades básicas

político-administrativas – municípios, distritos e setores censitários – selecionadas em função do

detalhamento da pesquisa. No contexto deste trabalho, foi adotado o setor censitário como uma

unidade “sócio-econômica” básica.

 As informações dos setores censitários estão disponibilizadas na forma de tabelas de

variáveis demográficas e mapas municipais, os quais contém a subdivisão dos respectivos setores.

Neste caso, o modelo mais adequado é obviamente o modelo de geo-objetos. Ou seja, estará

disponibilizado no BDG, um mapa de geo-objetos dos setores censitários, onde cada um dos

geo-objeto setor-censitário está associado a seus respectivos atributos contidos numa tabela de

geo-objetos. Estes atributos referem-se a alguns dos indicadores sociais e econômicos sugeridos

por Becker e Egler [10].

 A partir das análises e combinações destes indicadores sociais e econômicos, novos

parâmetros relativos à potencialidade social e econômica para os geo-objetos setores-censitários

puderam ser estabelecidos. Estas análises foram realizadas manipulando-se as tabelas de variáveis

através de operações aritméticas e lógicas disponibilizadas pelo próprio sistema gerenciador do

BDG, pelo sistema gerenciador do banco de dados demográficos e pela planilha eletrônica. Estes

procedimentos permitiram atribuir valores aos atributos sociais e econômicos das tabelas de

variáveis, utilizando-se uma escala de valores relativos adaptada a partir da tabela de valores de

potencialidade das unidades territoriais, sugerida por Becker e Egler [10] e Egler [42], mostrada

na Tabela 6.2.

Tabela 6.2: ATRIBUIÇÃO DE VALOR À POTENCIALIDADE SOCIAL

Potencial Condições para o Desenvolvimento Humano Valor

   Alto Prevalecem os fatores dinâmicos 1,0
:

   Médio Equivalência entre fatores dinâmicos e restritivos
:

2,0
:

  Baixo Prevalecem os fatores restritivos
:

3,0
Adaptado de Becker e Egler [10]
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 Os valores da Tabela 6.2 são análogos àqueles utilizados para a vulnerabilidade, sendo que

os valores próximos a 1,0 representam um alto potencial de desenvolvimento humano15, os

valores próximos a 3.0, representam um baixo potencial e os valores em torno de 2,0 indicam

situações intermediárias, onde ocorre um balanço entre os fatores sociais e econômicos que

restringem ou favorecem o desenvolvimento humano.

 Os procedimentos apresentados até agora foram realizados para permitir a combinação

ou a integração dos dados do meio físico e sócio-econômicos, oriundos de diferentes

metodologias e naturezas. Ou seja, no contexto do BDG ambos conjuntos de dados foram

“traduzidos” para o mesmo universo conceitual (o mundo dos geo-objetos) e de representação.

 Conceitualmente, preservou-se a idéia de células elementares de informação e análise16

(UTB e setor censitário), nas quais alguns de seus atributos foram quantizados segundo uma

mesma escala relativa de valores, ou seja, em termos práticos, tanto os atributos do meio físico,

quanto os atributos sócio-econômicos foram convertidos numa única unidade de medida relativa.

Também, a utilização da mesma escala relativa de valores revela a preocupação com a preparação

dos dados, adequando-os de forma que possam ser correlacionados, conforme sugere Libault

[74].

 Como será visto a seguir, esta “tradução” permitiu que praticamente qualquer

procedimento de análise, combinação ou síntese ficasse restrito a três operações: atualização de

atributos; espacialização de atributos; e fatiamento de geo-campos. Esta última, no contexto do

trabalho, pode ser entendida como uma técnica de classificação por agregação. Com relação às

classificações, é importante esclarecer que estas são realizadas de acordo com tipologias

diretamente relacionadas aos atributos dos geo-objetos UTBs, que foram espacializados.

 

 

 

                                                

15 Desenvolvimento Humano é a resultante do crescimento econômico sustentado, com distribuição de renda e melhoria da
qualidade de vida da população local (Becker e Egler [10]).

16 “As unidades territoriais básicas são as células elementares de informação e análise para o zoneamento ecológico
econômico. ... Uma unidade territorial básica é uma entidade geográfica que contém atributos ambientais que permitem
diferenciá-la de suas vizinhas, ao mesmo tempo em que possui vínculos dinâmicos que a articulam a uma complexa rede
integrada por outras unidades territoriais” (Becker e Egler [10]).
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6.4.2.4 - SÍNTESES

 Os resultados parciais pretendidos representam os geo-campos temáticos de

vulnerabilidade natural à erosão, potencialidade social e econômica e de sustentabilidade do

território. O resultado final é alcançado quando é gerado o geo-campo temático de subsídios à

gestão do território. Estas sínteses puderam ser obtidas cumprindo-se os passos descritos a

seguir.

GEO-CAMPO TEMÁTICO DE VULNERABILIDADE NATURAL À EROSÃO

 Utilizando-se o mapa de geo-objetos das UTBs e a operação de espacialização do atributo

vulnerabilidade média à erosão obteve-se o geo-campo numérico referente à vulnerabilidade das

UTBs. Sobre este geo-campo numérico foi realizada uma operação de transformação, o

fatiamento de classes, obtendo-se um geo-campo temático com cinco classes de vulnerabilidade:

áreas estáveis, moderadamente estáveis, de vulnerabilidade média (intermediárias),

moderadamente vulneráveis e vulneráreis. Optou-se por agrupar as 21 classes de vulnerabilidade,

sugeridas por Crepani et alii [31] em um número menor de classes, compatível com as cinco

classes de potencialidade social e econômica, sugeridos por Becker e Egler [10].

GEO-CAMPO TEMÁTICO DE POTENCIALIDADE SOCIAL E ECONÔMICA

 Utilizando-se o mapa de geo-objetos dos setores censitários e a operação de

espacialização do atributo da potencialidade social e econômica média obteve-se o geo-campo

numérico da potencialidade social e econômica média dos setores censitários. Sobre este geo-

campo numérico e através da operação de fatiamento de classes foi gerado o geo-campo temático

com 5 classes de potencialidade social e econômica: potencial alto, moderadamente alto, médio,

moderadamente baixo e baixo.

GEO-CAMPO TEMÁTICO DE SUSTENTABILIDADE DO TERRITÓRIO

 A partir de uma operação de sobreposição (com operador boleano AND) realizada sobre

os geo-campos temáticos da vulnerabilidade das UTBs e da potencialidade social e econômica

dos setores censitários obteve-se o geo-campo temático referente à sustentabilidade do território,

no qual as classes referem-se às possíveis interseções, resultantes da sobreposição dos dois geo-

campos temáticos, isto é, o produto obtido representa todas as combinações de classes que

podem ocorrer entre os dois geo-campos iniciais. Neste caso, poderiam ocorrer até 25

combinações de classes resultantes da operação de sobreposição.
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GEO-CAMPO TEMÁTICO DE SUBSÍDIOS À GESTÃO DO TERRITÓRIO

 A síntese final pode ser gerada a partir da sobreposição entre o geo-campo temático de

sustentabilidade do território com os geo-campos temáticos da legislação atual de ordenação e

uso do território e das áreas de uso restrito, utilizando-se de forma combinada os operadores

boleanos (AND, OR, XOR e NOT).

 Também, deve-se ressaltar que todas as operações de análise apresentadas foram

realizadas através de uma linguagem de manipulação espacial denominada da Linguagem Espacial

para Geoprocessamento Algébrico – LEGAL, proposta por Câmara [18].

6.4.3 - ANÁLISE ATRAVÉS DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

 Coloca-se aqui uma nova questão: dada as suas propriedades e as amplas possibilidades de

utilização (revertam-se ao Capítulo 4), poderiam as redes neurais artificiais serem utilizadas como

alternativa para substituir total ou parcialmente os procedimentos de análise anteriormente

apresentados? Quais as semelhanças entre os resultados baseados em modelos concebidos a

partir de uma rede neural artificial, a partir de operações via álgebra de mapas (descritos na seção

6.4.2) e de procedimentos manuais desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar?

 Para respondê-las, foram realizados vários experimentos com um simulador de redes

neurais, trabalhando-se de forma integrada com as informações disponibilizadas no BDG. Muitos

destes experimentos foram necessários para aquisição de conhecimento e habilidade no uso do

simulador, sobre os tipos de redes neurais mais utilizados e para testar os programas de

conversão entre os dois sistemas utilizados. Porém, em todos eles procurou-se seguir as etapas

sugeridas por Caudill [23] para o desenvolvimento de um modelo ou projeto baseado em redes

neurais. A partir destes conhecimentos foram desenvolvidos projetos de redes neurais, cujos

procedimentos estão resumidos no fluxograma da Figura 6.5 e que serão descritos a seguir.
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Figura 6.5. Análise através das redes neurais artificiais.

 Antes de prosseguir, é bom destacar que ao tratar com esta nova tecnologia adotou-se

uma postura mais prudente e cuidadosa, optando-se por reduzir o volume de dados para

desenvolver mais experimentos. Além disto, em função da maior disponibilidade de dados do

meio físico em relação à sócio-economia e procurando exercer um maior controle sobre os

dados, tornou-se mais conveniente desenvolver os experimentos com as redes neurais visando

somente geração da carta de vulnerabilidade natural.

6.4.3.1 - PROJETO DA REDE NEURAL

 Inicialmente, foram desenvolvidas arquiteturas bem simples de redes neurais artificiais,

nas quais, a vulnerabilidade do meio físico foi modelada a partir de pequenos conjuntos de dados

e consequentemente obtendo-se uma melhor performance do computador e proporcional

redução de tempo na realização dos experimentos. Desta maneira, foram projetadas as diversas

arquiteturas de redes neurais do tipo feedforward17, nas quais mantiveram-se sempre o mesmo

número de unidades (neurônios) de entrada e de unidades (neurônios) de saída. Nas diversas

arquiteturas testadas, modificaram-se a quantidade de neurônios da camada oculta, o número de

camadas ocultas e as leis de aprendizagem.

 

 

                                                

17 Redes neural do tipo “feedfoward” significam redes neurais de retropropagação (backpropagation) com alimentação para frente
(feedfoward) e completamente conectadas. Mais detalhes podem ser encontrados no Capítulo 4.
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6.4.3.2 - DADOS DE ENTRADA E SAÍDA

 Foram definidas cinco unidades de entradas que correspondem: aos geo-campos

numéricos, de geologia, formas de relevo, solos, cobertura vegetal e uso da terra, que foram

gerados a partir de notas atribuídas às classes dos seus respectivos geo-campos temáticos,

conforme sugerido por Crepani et alii [31]; e ao mapa de geo-objetos das unidades territoriais

básicas - UTBs, interpretadas de acordo com Crepani et alii [31].

 Foi definida uma única unidade de saída que corresponde ao geo-campo temático de

vulnerabilidade, porém, generalizado em apenas cinco classes: ambientes estáveis,

moderadamente estáveis, intermediários, moderadamente vulneráveis e vulneráveis.

 Os conjuntos de dados entrada-saída, após serem normalizados, são denominados de

padrões de treinamento ou previsão e servem para o treinamento, teste e validação da arquitetura

de rede neural projetada. Ressalta-se que os conjuntos de dados utilizados nos treinamentos, não

devem ser utilizados nos testes, muito menos nas validações.

6.4.3.3 - CONVERSÃO DE FORMATOS E NORMALIZAÇÃO

 As redes neurais trabalham com um conjunto de valores contínuos entre 0 e 1. Desta

forma, os conjuntos de dados que são apresentados à RNA precisam ser normalizados entre 0 e

1. Em geral é utilizada uma conversão linear para essa normalização, onde o menor valor dos

dados de entrada é representado por 0 e o maior valor por 1. O inverso acontece com os

resultados gerados através da RNA, isto é os valores de saída da rede são reconvertidos ou

“desnormalizados” para a amplitude de valores originais.

 Outro processo de conversão necessário envolve as transformações entre os formatos de

dados proprietários dos sistemas utilizados, no caso entre o SPRING e o SNNS. Neste caso,

foram desenvolvidos programas auxiliares que permitem converter e normalizar os geo-campos

numéricos e temáticos com representações matriciais do formato SPRING para o formato ASCII

de entrada do SNNS e reconverter (desnormalizar) o formato ASCII de saída do SNNS em geo-

campos numéricos e temáticos do formato SPRING, permitindo assim a visualização e a análise

dos resultados obtidos pela RNA.
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6.4.3.4 - TREINAMENTO, TESTES, PREVISÃO E MODELO

 O processo de treinamento consiste em apresentar os padrões de treinamento

ciclicamente à rede neural artificial (RNA), até minimizar o erro médio quadrático (MSE - mean

square error) entre a saída produzida pela RNA e a saída desejada. O processo de treinamento da

RNA é executado em etapas, de acordo com um direcionamento, determinado pelo algoritmo de

aprendizagem, a partir do qual, os pesos das ligações entre os neurônios (as sinapses artificiais)

são ajustados até ser obtido o comportamento desejado da RNA.

 A fase de testes se processa juntamente com o treinamento, também de forma cíclica, na

qual um outro conjunto de padrões é apresentado à RNA, após ser completado um certo número

de ciclos (especificado pelo usuário) de apresentação dos padrões de treinamento.

 Em seguida, é computado o MSE para os padrões de teste. Se a diferença entre o MSE

dos padrões de teste e o MSE dos padrões de treinamento for 0 (zero) ou um valor próximo de

0, pode se considerar que a RNA “aprendeu”. P. ex., no caso deste trabalho, um valor de MSE

muito pequeno, obtido após alguns milhares de ciclos de treinamento, sinalizaria que a RNA

aproximou uma função empírica e não-linear capaz de gerar como saída, um geo-campo temático

de vulnerabilidade, a partir das entradas apresentadas, aproximadamente igual ou igual ao geo-

campo temático de vulnerabilidade, utilizado como referência.

 A fase de previsão ou validação começa quando novos conjuntos de dados são

apresentados à RNA para que sejam obtidas as respectivas saídas. Se as saídas obtidas forem

estatisticamente equivalentes às suas respectivas referências, pode-se considerar que a RNA está

treinada e é capaz de estimar o modelo estabelecido para quaisquer conjuntos de dados. Ou seja,

padrões de previsão criados com dados do meio físico, de qualquer área de estudo, ao serem

apresentados à rede neural treinada para estimar a vulnerabilidade natural, produzirão como saída

geo-campos temáticos de vulnerabilidade natural “parecidos” estatisticamente àqueles obtidos

por outras técnicas de análise geográfica.

6.5 - PRODUTOS

 O nível normativo da pesquisa geográfica é alcançado quando: são obtidas as sínteses

parciais e finais resultantes dos procedimentos de análise geográfica, que por sua vez também

representam os modelos implementados; e quando tais produtos são utilizados para orientar uma
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ampla negociação social e as propostas de regulamentação política inerentes à implementação do

ZEE.

 Com relação à análise desenvolvida através da álgebra de mapas, estes produtos

representam: as cartas temáticas de vulnerabilidade natural à erosão, a potencialidade social e

econômica, a sustentabilidade do território. O produto final representa a carta síntese de

subsídios à gestão do território. Estes produtos podem ser materializados através do sistema de

geração de documentos cartográficos disponível no BDG ou podem ser exportados sob forma de

arquivos digitais em outros formatos proprietários.

 Com relação aos experimentos desenvolvidos para avaliar a tecnologia de redes neurais

artificiais, o nível normativo é alcançado quando os resultados de vulnerabilidade natural podem

ser obtidos em áreas de estudos diferentes daquelas usadas no desenvolvimento do modelo de

RNA. E também, após ser verificada a confiabilidade do modelo de RNA em relação a outros

procedimentos de análise geográfica.

 Assim sendo, para avaliar o desempenho do modelo de RNA desenvolvido foram

utilizadas duas outras áreas de estudo. Nestas, os geo-campos temáticos de vulnerabilidade

natural obtidos via modelo de RNA foram comparados com outros, originados de

procedimentos desenvolvidos através da álgebra de mapas e também, através de procedimentos

manuais realizados por uma equipe multidisciplinar.

 Para efetuar estas comparações foram realizadas operações de tabulação cruzada entre os

geo-campos temáticos obtidos pelo modelo de RNA e pelos outros procedimentos. Os

resultados foram representados em tabelas de contingência, também denominadas de matrizes de

confusão (Schowengerdt [109]). Estas tabelas foram analisadas em planilha eletrônica, utilizando-

se duas técnicas: a primeira, muito utilizada para avaliar a similaridade entre mapas, denomina-se

Estatística Kappa (Fleiss [46]; Mead et alii [83]; Congalton [27]); a outra também bastante comum,

refere-se aos cálculos de exatidão média, exatidão total e erros de omissão e inclusão das classes

temáticas, entre o mapa de referência e o mapa resultante do modelo (Schowengerdt [109]).

 É importante observar que estas avaliações são globais e podem mascarar erros na

comparação entre categorias isoladas. Desta maneira, juntamente com os resultados das análises

das tabelas de contingência, foram realizadas avaliações isoladamente nas áreas discrepantes nos

próprios geo-campos temáticos utilizados na comparação.
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO

7.1 - INTRODUÇÃO

 O “Detalhamento da Metodologia do PZEEAL” (Becker e Egler [10]) prevê a integração

de informações do meio físico e sócio-econômicas.

 Com relação ao meio físico, este detalhamento metodológico inclui os procedimentos

utilizados por Crepani et alii [31] para geração de uma síntese do meio físico, denominada de carta

de vulnerabilidade natural. Estes autores utilizam a interpretação das imagens TM-Landsat como

ponto de partida para identificação e delimitação de unidades de paisagem, denominadas de

unidades territoriais básicas – UTBs. A descrição e avaliação da vulnerabilidade das UTBs é

realizada através da análise integrada dos atributos (informações climatológicas, litoestatigrafia,

forma de relevo, associações de solos, cobertura vegetal e uso da terra) que as constituem. Estes

procedimentos representam uma adaptação das idéias de Zonneveld [129] [130].

 Com relação à sócio-economia, o detalhamento inclui os procedimentos para estabelecer

a potencialidade social das UTBs analisando-se indicadores pertencentes a quatro grupos de

parâmetros considerados como componentes básicos para o desenvolvimento sustentável:

potencial natural, potencial humano, potencial produtivo e potencial institucional. Estes

indicadores sócio-econômicos são resultantes de estudos e pesquisas desenvolvidos em unidades

territoriais delimitadas a partir de critérios geoeconômicos e político-administrativos.
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 A integração destes dois grupos de informações possibilita o entendimento e a descrição

das paisagens que constituem uma porção do espaço geográfico, entendidas como resultantes da

dinâmica do sistema natural e das ações sócio-econômicas.

 Este capítulo materializa os procedimentos metodológicos do Capítulo 6, apresentando e

discutindo resultados de uma proposta para operacionalização do “Detalhamento da Metodologia

do PZEEAL” (Becker e Egler [10]). Para isso, tomou-se como base um sistema de banco de

dados geográficos informatizado, visto como um instrumento auxiliar de gestão do território, que

permite o armazenamento, recuperação e análise de informações georreferenciadas. Também

avaliou-se o uso de redes neurais artificiais como uma alternativa aos procedimentos tradicionais

de análise geográfica em geoprocessamento.

7.2 - COLETA DE DADOS DO MEIO FÍSICO

 Esta etapa consiste na obtenção de dados sobre o meio físico que foram utilizados na

operacionalização da proposta metodológica de Becker e Egler [10]. Também inclui um conjunto

de atividades denominadas de preparação ou entrada dos dados, a partir das quais foram

realizadas as operações necessárias à transformação dos dados do formato analógico para o

formato digital, permitindo inseri-los no banco de dados geográficos –  BDG concebido para a

área de estudo principal.

 Com relação às áreas de estudos secundárias – Assis Brasil e Rio Fresco, a maioria dos

dados encontravam-se no formato digital e constituíam dois outros bancos de dados geográficos.

Foram realizadas apenas atualizações e correções nos dados, criando-se quando necessário novos

geo-campos, adequando estes BDGs para testes e validações da análise geográfica efetuada

através das redes neurais artificiais.

7.2.1 - CARTOGRAFIA BÁSICA E MAPAS TEMÁTICOS (DIGITALIZAÇÃO E CONVERSÃO)

 Com relação à cartografia básica, especificamente, a rede de drenagem e a altimetria, os

dados encontravam-se no formato digital18 e correspondem às folhas SD.20-X-A-II e SD.20-X-A-IV,

conforme listado na Tabela 5.1. Neste caso, como os dados estavam no formato SGI [44] foram

                                                

18 Digitalização efetuada pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de
Rondônia – SEDAM.
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realizadas duas operações: importação e mosaico, efetuadas pela função do SPRING [91]

denominada Importar do SGI, com a opção Mosaico ativada.

 Estas operações permitiram a inserção no BDG do geo-campo temático rede de

drenagem e do geo-campo numérico altimetria disponibilizando-os para posterior utilização.

Como será detalhado oportunamente, a rede de drenagem foi utilizada para geocorreção

(registro) das imagens de satélite e para extração de medidas de distância entre interflúvios das

formas de relevo e, a altimetria para extração de medidas de amplitude altimétrica das formas de

relevo.

 Os mapas temáticos referentes aos temas geologia, geomorfologia, pedologia e cobertura

vegetal, conforme listado na Tabela 5.1, encontram-se no formato de papel e cópias sépias foram

inseridos no BDG por meio de digitalização, através de mesa digitalizadora. Neste caso, foram

utilizadas as diversas operações que compreendem a função Edição Vetorial do SPRING [91].

Desta maneira, foram criados os geo-campos temáticos de geologia, geomorfologia, pedologia e

cobertura vegetal.

 Também foram realizadas operações de conversão entre projeções cartográficas nos

mapas digitais referentes à divisão municipal e à delimitação das unidades de conservação do

Estado de Rondônia, que encontram-se na Projeção Policônica. As operações de conversão de

projeções foram realizadas através da função Mosaico (SPRING [91]), convertendo-se os

respectivos mapas para a Projeção UTM e mosaicando-os em relação à área de estudo principal.

Estas operações foram realizadas para inserção no BDG daqueles geo-campos. Normalmente,

para inserção destes mapas no BDG deveriam ser utilizado o modelo cadastral (mapas de geo-

objetos), contudo, como os mapas originais estavam na escala 1:1.000.000, isto é, genéricos, para

a escala 1:250.000 adotada para o desenvolvimento do trabalho, optou-se por utilizar o modelo

temático. Isto porque, na verdade, estes mapas foram utilizados somente como uma fonte de

orientação no ínicio dos trabalhos, possibilitando um melhor conhecimento da área de estudo

principal.

7.2.2 - REGISTRO DE IMAGENS

 A operação de registro de imagens refere-se à transformação entre sistemas de

coordenadas, ou seja, do sistema de coordenadas original das imagens para um outro sistema de

coordenadas, que em geral é chamado de sistema de coordenadas de referência. No caso da área
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de estudo principal o sistema de coordenadas de referência é o sistema de coordenadas da

projeção UTM, no qual todas as informações foram georrefenciadas.

 Como a área de estudo principal é coberta por duas cenas TM-Landsat (vide Tabela 5.1)

foram realizadas duas operações de registro de imagens. Na primeira efetuou-se um registro

imagem x imagem (A) e na segunda um registro imagem x mapa (B), conforme ilustra a Figura

7.1.

Figura 7.1. Tipos de registros efetuados.

 No registro imagem x imagem (Figura 7.1-A) foram utilizados pontos de controle

coletados na área de interseção entre as duas imagens, possibilitando um registro com exatidão

(erro médio quadrático) em torno de 1,5 pixel, o que representa cerca de 45m no terreno,

considerando-se a resolução espacial da imagem TM-Landsat que é de 30m x 30m.

 No registro imagem x mapa (Figura 7.1-B), foi utilizado como referência o mapa de

drenagem no formato digital disponibilizado pelo BDG. Foram coletados 12 pontos de controle

nas interseções de alguns rios com seus afluentes, localizados na área de estudo principal e que

por sua vez, estavam bem visíveis no mosaico das imagens. Dos 12 pontos de controle foram

selecionados os cinco melhores, isto é, pontos bem distribuídos na área de estudo principal e que

apresentavam menor erro médio quadrático. Como resultado, obteve-se uma exatidão de

aproximadamente 2 pixels, ou seja 60m.

 Como a escala escolhida para o desenvolvimento do trabalho é 1:250.000 e considerando

que o erro máximo admissível segundo o Padrão de Exatidão Cartográfica Planimétrico

Estabelecido (Brasil [13]) não pode ser superior a 0,5 mm vezes a escala do mapa, ou seja, 125m

no terreno, observa-se que a exatidão geométrica dos registros realizados, 45m e 60m, podem ser

considerados satisfatórios.

 Para realização desta etapa do trabalho utilizou-se o programa IMPIMA [91] para leitura

das imagens TM-Landsat, seleção da área de estudo e geração dos arquivos de imagens no
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formato Grib19. Em seguida, as funções Registro (SPRING [91]) e Importação de Arquivos

Grib (SPRING [91]) foram usadas para executar as diversas operações que envolvem o registro e

a inserção das imagens registradas no BDG.

 Basicamente, os mesmos procedimentos foram adotados nas áreas de estudo secundárias,

porém, com algumas adaptações em função das particularidades de cada área, como por exemplo,

variações no número de pontos de controle coletados e selecionados para execução do registro

de imagens.

7.2.3 - ANÁLISE E CORREÇÃO DOS DADOS

 Os mapas temáticos foram inseridos no BDG para serem utilizados como uma fonte de

informações para caracterização das UTBs. Contudo, deve ser lembrado que num procedimento

ideal20, os atributos das UTBs deveriam ser coletados no campo por uma equipe multidisciplinar

que faria as análises de um conjunto representativo de UTBs, permitindo caracterizá-las. Quando

existem estudos e levantamentos realizados isoladamente pelas diversas disciplinas que permitem

descrever as UTBs, uma alternativa, numa primeira fase do trabalho, como fazem Crepani et alii

[31], é utilizá-los a fim de reduzir o tempo e custo gastos em extensivos trabalhos de campo.

 Para utilizar os mapas temáticos resultantes dos levantamentos preexistentes de cada

disciplina, torna-se necessário verificar a consistência destes mapas, em relação ao mapa das

UTBs, antes de serem extraídas as informações dos atributos que permitam descrevê-las. Isto

porque, na maioria das vezes, os mapas temáticos foram gerados por diferentes equipes, de

diferentes instituições, em diferentes épocas, com diferentes métodos, enquanto o mapa de UTBs

foi obtido da interpretação de um único produto (imagem TM-Landsat) e por uma equipe

multidisciplinar. Sobre a falta de consistência entre mapas temáticos, especificamente com relação

à falta de coincidência entre os limites dos mapas de diferentes disciplinas, Zonneveld [130]

comenta que existem quatro principais razões para que os limites não coincidam: erros de

orientação, erros de classificação, diferenças nos métodos de classificação e falta de correlação

entre os temas.

                                                

19 Formato Grib é o formato de armazenamento de imagens no SPRING.

20 Zonneveld [130] sugere que após a fotointerpretação e delimitação das land units (ecótopos ou unidades de paisagens) um
estudo deve ser realizado no campo para caracterizá-las. São selecionadas land units representativas da área de estudo, que
são analisadas por uma equipe multidisciplinar, constituída de, no mínimo, um geomorfólogo, um pedólogo e um especialista
em vegetação.
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 Quando os procedimentos são manuais, a verificação da consistência e a extração dos

atributos pela equipe multidisciplinar se dá com a realização de sobreposições e ajustes em uma

mesa de luz. Nesta atividade, a imagem vai sendo sobreposta por cada um dos mapas temáticos,

para ánalise e eventuais ajustes no limites dos polígonos, e estes, pelo mapa de UTBs. Os

membros da equipe multidisciplinar analisam, discutem e decidem qual a melhor situação de

sobreposição para cada UTB, e em seguida, fazem a descrição e a avaliação da vulnerabilidade

para cada um dos seus atributos.

 Quando os procedimentos são realizados através dos SIGs, não é possível fazer

deslocamentos ou ajustes entre os mapas temáticos e o mapa de UTBs. Nestes casos, a alternativa

para aumentar a consistência dos mapas temáticos em relação ao mapa de UTBs é, em primeiro

lugar, antes de qualquer outro procedimento, executar, com base nas imagens TM-Landsat, um

refinamento ou correção em cada um dos mapas temáticos que vão ser utilizados para a extração

de atributos. Esta correção deve ser realizada por um especialista em cada disciplina, sob a

supervisão dos componentes da equipe multidisciplinar.

 Este foi o procedimento adotado para melhorar a consistência dos mapas temáticos

preexistentes. Para ilustrá-lo, tomou-se como exemplo uma porção da área de estudo principal,

sobre a qual foram efetuadas correções sobre dois temas, a geologia e as formas de relevo,

conforme mostra a Figura 7.2.

Figura 7.2. Correção de mapas temáticos a partir da imagem TM-Landsat.

 A Figura 7.2 apresenta três imagens (A, B e C) de uma mesma área, sobrepostas por

linhas nas cores marrom-avermelhada e azul, que representam a delimitação de alguns polígonos

dos geo-campos temáticos de geologia e de formas de relevo, respectivamente. Na imagem A

estão sobrepostos os dois geo-campos, geologia e formas de relevo, oriundos da digitalização de
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seus respectivos mapas temáticos preexistentes, cujas características e origens podem ser

verificadas na Tabela 5.1; a imagem B está sobreposta por um novo geo-campo de geologia, cujos

limites dos polígonos foram corrigidos em relação à imagem TM-Landsat; e a imagem C, pelo

novo geo-campo de formas de relevo, cujas correções também basearam-se na imagem TM-

Landsat.

 Pode-se observar na imagem A, por exemplo, que o corpo básico21 X situado na posição

centro-esquerda possui diferentes delimitações nos geo-campos de geologia e de formas de

relevo. Nos dois casos, o limite do corpo básico X foi a quebra negativa do relevo, porém,

delimitadas de forma diversa pelas equipes responsáveis pelo mapeamento. Em ambos os mapas

as delimitações podem ser consideradas adequadas se tais mapas forem usados isoladamente para

estudos e aplicações nas disciplinas de geologia e geomorfologia. Entretanto, para fins de

integração de dados em SIG, estas delimitações devem ser refinadas, como mostra a imagem B,

para o geo-campo de geologia e a imagem C para o geo-campo de formas de relevo.

 Antes de prosseguir, é importante comentar que, independentemente da metodologia

utilizada para os estudos integrados em SIG, previamente devem ser efetuadas verificações da

consistência e eventuais correções nos dados que serão integrados, caso contrário, os resultados

obtidos, em quaisquer combinações entre os dados, refletirão, em sua maioria, a propagação de

erros.

7.2.3.1 - DETALHES SOBRE O REFINAMENTO DOS DADOS

 O refinamento ou correção dos dados do meio físico foram realizados através dos

seguintes procedimentos:

• uso das operações disponíveis na função de Edição Vetorial do SPRING [91] para

corrigir ou refazer os limites dos polígonos dos mapas temáticos em relação à

imagem TM-Landsat, trabalhando-se diretamente na tela do computador;

                                                

21Como será visto mais adiante, o corpo básico X representa uma das UTBs interpretadas na área de estudo principal.
Considerada como um geo-objeto no BDG, possui vários atributos que a descrevem, isto é: trata-se da UTB-U0554,
pertencendo a Suite Intrusiva Básica-Ultrabásica Cacoal (Mc), formada por gabros, noritos, troctolitos, piroxenitos,
anortositos e, constituindo-se de formas denudacionais de topos aguçados (Da44), com entalhamento dos vales entre 80 e
160m e dimensão interfluvial entre 300 e 100 m; sobre estas formas desenvolveram-se Solos Podzólicos Vermelho-Amarelo
eutróficos e Solos Litólicos eutróficos (PE7), cobertos por Floresta Semidecidual Tropical Submontana (Fse). O valor de
vulnerabilidade média desta UTB é 2,03, pertencendo à classe intermediária estável-vulnerável, ou seja, trata-se de uma UTB
medianamente vulnerável.
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• uso das funções de Processamento de Imagens do SPRING [91] tais como,

ampliação de contraste, filtragens, transformação de componentes principais, etc,

visando melhorar a discriminação entre os alvos nas imagens e, por conseguinte,

permitir uma delimitação mais acurada dos polígonos no processo de digitalização e

edição vetorial.

 Para ilustrar os procedimentos de refinamento dos mapas temáticos tomou-se como

exemplo uma porção da área de estudo principal, durante as correções efetuadas no mapa de

solos, conforme mostra a Figura 7.3.

Figura 7.3. Detalhe da digitalização na tela do computador.

 Na Figura 7.3, a imagem A refere-se a uma composição colorida realçada por uma

ampliação linear de contraste (Crósta [33]) e sobreposta pelo geo-campo temático de Solos, ainda

sem correção (vide origem e características na Tabela 5.1). As imagens B e C referem-se a

diferentes ampliações de um pequeno polígono e procuram mostrar o processo de digitalização,

com a criação de um novo limite para o tal polígono –linha e pontos na cor marrom-

avermelhada, corrigindo-o em relação à imagem. A imagem D refere-se a uma composição

colorida formada pela combinação de bandas oriundas de diferentes processamentos, duas

componentes principais (Crósta [33]) e a banda 4. Esta composição colorida está sobreposta pelo

geo-campo solos antes das correções (linhas na cor preta) e por um novo geo-campo solos

corrigido (linhas na cor azul). Observa-se ainda que na imagem D, os alvos ficam bem mais
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evidenciados em relação à imagem A, demonstrando o potencial do processamento de imagens

como uma ferramenta auxiliar no refinamento e correção dos mapas temáticos.

 As informações básicas utilizadas no refinamento e correção dos mapas temáticos em

relação a imagem foram obtidas nos seguintes produtos:

• Mapa Geológico do Estado de Rondônia (Scandolara et alii [108]) e Mapa

Geológico do Projeto RADAMBRASIL -Volume 19 (DNPM [37]) incluindo os

respectivos relatórios descritivos que foram utilizados no refinamento do geo-

campo temático de geologia;

• Mapa Geomorfológico do Projeto RADAMBRASIL -Volume 19 (DNPM [37]), o

geo-campo de drenagem e o geo-campo de altimetria, em conjunto com a proposta

taxionômica de Ross [102], foram utilizados no refinamento do geo-campo de

formas de relevo;

• Mapa Pedológico do Projeto RADAMBRASIL -Volume 19 (DNPM [37]), para o

refinamento do geo-campo de solos;

• Mapa Fitofisionômico do Projeto RADAMBRASIL -Volume 19 (DNPM [37]), cuja

legenda foi adaptada para o geo-campo de cobertura vegetal e uso da terra

confeccionado com base na interpretação da imagem da área de estudo principal.

7.3 - COLETA DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

 Com relação à seleção dos dados para estabelecer a potencialidade social de uma unidade

territorial, em termos econômicos, sociais e políticos, Becker e Egler [10]  sugerem a utilização

de indicadores pertencentes a quatro grupos de parâmetros: o potencial natural, o potencial

humano, o potencial produtivo e o potencial institucional.

 Nas ações relativas à busca e coleta de dados referentes aos parâmetros sugeridos por

Becker e Egler [10] deparou-se com dois tipos de problemas. No primeiro, os dados

simplesmente não haviam sido levantados pois não estavam acessíveis, ou quando estavam, não

se apresentavam em um formato adequado. No segundo, os dados encontrados eram genéricos

em relação à escala 1:250.000 adotada para o desenvolvimento do trabalho.

 Dentre os dados disponíveis, optou-se por utilizar indicadores relativos ao potencial

humano, cuja fonte foi o Censo Demográfico de 1991 (IBGE [65]) e da mesma forma que na

coleta de dados do meio físico, estes dados foram compilados, inseridos e disponibilizados no

BDG criado para a área de estudo principal.
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7.3.1 - PREPARAÇÃO DOS DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

 Os dados relativos ao potencial humano compilados a partir do censo possuem duas

caraterísticas básicas, uma de caráter espacial, que se refere à unidade mínima na qual os dados

são levantados, denominados de setores censitários, e outra, de caráter descritivo, que se refere

aos dados propriamente ditos ou indicadores que são coletados em cada unidade mínima. Neste

trabalho, utilizar-se-á a denominação de atributos para estes dados descritivos.

 A característica espacial dos dados, ou seja, os mapas com a delimitação dos setores

censitários municipais, conforme listado na Tabela 5.1, encontravam-se no formato analógico e

foram inseridos no BDG por meio de digitalização via mesa digitalizadora, utilizando-se as

diversas operações que compreendem a função Edição Vetorial do SPRING [91]. Neste caso,

utilizou-se o modelo de geo-objetos, sendo criado no BDG um mapa de geo-objetos (cadastral)

com os setores censitários municipais contidos na área de estudo principal (Figura 7.4), de acordo

com a subdivisão municipal adotada pelo Censo Demográfico de 1991 (IBGE [65]).

Figura 7.4. Geo-objetos setores censitários municipais.

 Vinte e cinco setores censitários estão contidos, total ou parcialmente, na área de estudo

principal, como pode ser visto na Figura 7.4. Destes setores, vinte e três fazem parte do

município de Alta Floresta d’Oeste, um do município de Costa Marques e um do município de

Cerejeiras. Para identificação de cada objeto no BDG foi utilizado o código estabelecido pelo

IBGE para identificação dos setores censitários e que é utilizado no programa REDATAM-

PLUS [73].
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 A característica descritiva dos dados sócio-econômicos, ou seja, os atributos dos setores

censitários municipais foram obtidos utilizando-se o programa REDATAM-PLUS. Este

programa possibilita a criação de tabelas de variáveis com dados censitários generalizados por

setor censitário, através de operações de consultas sobre uma base de dados que armazena os

dados domiciliares do Censo Demográfico de 1991 (IBGE [65]) e cujas estrutura hierárquica e

variáveis são mostradas na Figura 7.5.

Figura 7.5. Estrutura hierárquica da base de dados do censo de 1991 (Fonte: REDATAM-

PLUS [73]).

 Para efetuar as consultas e obter os dados cumpriram-se os seguintes passos:

• iniciar o programa REDATAM-PLUS [73] e selecionar, através da função

Configuration + Database Registration, a base de dados que vai ser utilizada;

• através da função Selection + By Code seleciona-se a unidade da federação e os

municípios a serem pesquisados, que em seguida vão ser armazenados em um

arquivo de seleção;

• a seguir, utiliza-se a função Statistics + Statistical Processor + Editor para criar

expressões de consulta, que também podem ser armazenadas em arquivos de

consulta, caso sejam usados novamente;

•  através da função Statistics + Statistical Processor + Process, as expressões de

consulta são executadas e seus resultados armazenados na forma de tabelas, cujos

formatos são compatíveis com as planilhas eletrônicas ou com sistemas

gerenciadores de banco de dados como o dBase;

• opcionalmente para saber o significado das variáveis e seus respectivos atributos

utiliza-se a função Dictionary + Listing.
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 As expressões de consultas criadas constituíam-se de três linhas de comandos e

possibilitavam a geração de uma tabela com atributos de uma variável, por exemplo:

selection “listmun.sel”
crosstabs SETOR by AGUA
option LOTUS filename “c:\zeedados\var_agua”.

 Na primeira linha, o comando selection <arquivo> seleciona a lista dos municípios

escolhidos que são armazenados no arquivo listmun.sel. Na segunda linha, o comando crosstabs

<variável> by <variável> compila e extrai os dados de todos os atributos relativos à variável

AGUA, de todos os domicílios contidos em todos os setores censitários –SETOR, referentes aos

municípios listados no arquivo listmun.sel. Na terceira linha, através do comando option

<formato> filename <arquivo> é gerado um arquivo – uma tabela no formato Lotus 1-2-3

(planilha eletrônica), armazenado no diretório c:\zeedados e cujo nome é var_agua.wq1.

 Foram criadas expressões de consultas iguais ao exemplo acima que permitiram a

obtenção de 12 tabelas de atributos referentes às variáveis que se encontram em negrito na

Figura 7.5 e cujo significado pode ser visto na Tabela 7.1.

Tabela 7.1: VARIÁVEIS SÓCIO-ECONÔMICAS

Variável Significado Número de Atributos
ANESTCH Anos de estudo do chefe 18
GRAUCH Grau de instrução do chefe 9
SERIECH Ultima serie do chefe 9
AGUA Abastecimento de água 7
BANHOS Numero de banheiros 6
INSTSAN Instalação sanitária – Escoadouro 10
LIXO Destino do lixo 9
FXRENCH Faixa de rendimento do chefe 15
COMODOS Total de cômodos 21
DORMIT Cômodos servindo de dormitório 9
LOCALI Localização do imóvel 8
OCUPAC Condição de Ocupação 7
Fonte: dicionário de variáveis do REDATAM-PLUS [73]. Total:      128

 Com estes procedimentos efetuados e levando-se em conta as 12 variáveis selecionadas,

cada um dos setores censitários pode ser caracterizado por meio de 128 atributos. Considerou-se

que 128 atributos seriam uma quantidade satisfatória para proceder as análises da potencialidade

social e econômica sugeridas na proposta metodológica de Becker e Egler [10].

 Finalmente, para fazer a conexão entre as tabelas das variáveis e o mapa de geo-objetos

dos setores censitários, utilizou-se o nome ou código do setor censitário como o campo chave,

ou seja, o atributo de ligação entre as tabelas. O nome ou código do setor censitário é o atributo
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encontrado tanto na tabela de geo-objetos, criada quando foi inserido no BDG o mapa de setores

censitários, quanto nas tabelas das variáveis, criadas a partir do REDATAM-PLUS [73]. Para

estabelecer o relacionamento lógico entre tais tabelas, utilizou-se as funções do sistema

gerenciador de banco de dados que suporta o BDG e da planilha eletrônica.

7.4 - CONCEPÇÃO DOS BANCOS DE DADOS GEOGRÁFICOS

 O BDG concebido para a área de estudo principal teve por objetivo armazenar os dados

necessários e atender aos procedimentos para operacionalização do Detalhamento da

Metodologia do PZEEAL (Becker e Egler [10]).

 Contudo, este BDG não pode ser considerado restrito apenas ao PZEEAL. Os dados

inseridos ou tratados que foram armazenados no referido BDG podem ser úteis para outras

pesquisas geográficas que utilizem, total ou parcialmente, os mesmos tipos de dados. Também,

desde que disponíveis, novos dados (p. ex. hidrológicos, biogeográficos ou sócio-econômicos)

poderão ser inseridos a qualquer momento para complementar àqueles já existentes ou para

permitir implementar outras configurações metodológicas que se façam necessárias. Esta

abrangência é possível de ser alcançada porque a concepção do BDG baseou-se em um modelo

do mundo real que utiliza duas abstrações que se complementam: os geo-campos e os geo-

objetos.

 A Tabela 7.2 resume as classes de modelo, incluindo suas respectivas representações

geométricas, que foram criadas no BDG denominado de Zee_Rond.AlFl, no qual foram

armazenados os dados da área de estudo principal.
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Tabela 7.2: CLASSES DE MODELO E REPRESENTAÇÕES GEOMÉTRICAS

 Mundo Real  Projeto Conceitual  Representações
 Geométricas

 Clima  geo-campo numérico
 geo-campo temático

 amostras 3D, isolinhas, grade regular
 subdivisão planar, imagem temática

 Hidrografia geo-objetos, mapas de geo-objetos
rede, geo-campo temático

 subdivisão planar
 grafo orientado

 Altimetria geo-campo numérico  amostras 3D, isolinhas, grade regular
 grade triangular

 Geologia – Litoestatigrafia geo-campo temático  subdivisão planar, imagem temática

 Geomorfologia – Unidades Geomorf  geo-campo temático  subdivisão planar, imagem temática
 Geomorfologia – Formas de Relevo  geo-campo temático  subdivisão planar, imagem temática
 Pedologia – Associações de Solos  geo-campo temático  subdivisão planar, imagem temática
 Cobertura Vegetal e Uso da Terra  geo-campo temático  subdivisão planar, imagem temática
 Imagens de Sens. Remoto  geo-campo numérico  imagem nível-de-cinza
 Unid. Territ. Básicas - UTB  geo-objetos, mapas de geo-objetos

e objetos não-espaciais
subdivisão planar, tabela alfanumérica

 Vulnerabilidade do Meio Físico  geo-campo numérico
 geo-campo temático

 grade regular
 subdivisão planar, imagem temática

 Vias de Circulação*
 Cidades e Povoados*

 Rede
 geo-objetos, mapas de geo-objetos

 grafo orientado
 subdivisão planar

Divisão Territorial – Munic., Distritos
Setores Censitários

 Objetos,mapa de geo-objetos
 Objetos não-espaciais

 subdivisão planar
 tabelas alfanuméricas

Potencial Natural*  Objetos não-espaciais  tabelas alfanuméricas
Potencial Produtivo*  Objetos não-espaciais  tabelas alfanuméricas
Potencial Institucional*  Objetos não-espaciais  tabelas alfanuméricas
Potencial Humano  Objetos não-espaciais  tabelas alfanuméricas
Potencialidade, Social e Econômica  geo-campo numérico

 geo-campo temático
 grade regular
 subdivisão planar, imagem temática

Legislação Atual, Ordenação e Uso
do Território

 geo-campo temático  subdivisão planar, imagem temática

Subsídios para Gestão do Território  geo-campo temático  subdivisão planar, imagem temática
 *Indicadores não utilizados.

 Além das classes de modelos apresentados na Tabela 7.2, criaram-se algumas outras, não

citadas na referida tabela, mas que foram utilizadas para armazenar dados intermediários. Estes

dados foram resultantes de operações de análise geográfica efetuadas durante alguns

experimentos paralelos desenvolvidos com as redes neurais artificiais e sua omissão não

compromete o entendimento do trabalho.

 Como pode ser observado na Tabela 7.2, as unidades territoriais básicas são tratadas no

modelo de objetos e isto significa que cada UTB é uma entidade geográfica com atributos

descritivos que estará sempre preservada no BDG, independentemente dos procedimentos de

análise geográfica utilizados. A idéia é que, caso seja conveniente, o resultado de qualquer
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operação de análise geográfica pode ser inserido como um novo atributo das UTBs, melhorando

sua caracterização. O processo de generalização ocorrerá somente quando forem gerados

resultados de operações de agrupamento, combinação, ou consulta sobre os atributos das UTBs.

O mesmo critério foi adotado na inserção da unidade básica de informação sócio-econômica, isto

é, os setores censitários.

 Para os resultados dos procedimentos de análise geográfica, como também para os

demais dados, foram utilizadas as classes de modelo, geralmente empregadas em BDGs

concebidos para projetos ambientais (Câmara e Medeiros [19]), isto é, modelo de geo-campos

temáticos para dados qualitativos e modelo de geo-campos numéricos para dados quantitativos.

7.4.1 - DADOS DE REFERÊNCIA

 Para as áreas de estudo secundárias foram criados outros dois BDGs que  utilizaram as

mesmas classes de modelo da Tabela 7.2. O BDG denominado de Zee_Acre.AsBr contém os

dados referentes ao município de Assis Brasil, Acre. O BDG denominado de  Zee_Para.M224

contém os dados referentes à Folha SB.22-Y-D (MIR-224) que abrange a região do Rio Fresco,

Pará. Ambos BDGs foram criados para serem utilizados em análises comparativas

exclusivamente nos experimentos desenvolvidos com as redes neurais artificiais – RNA e

possuem apenas o conjunto de dados utilizados para obtenção da carta de vulnerabilidade do

meio físico.

7.4.2 - PROJETOS CRIADOS

 Sob estes BDGs foram criados projetos relativos às áreas de estudo e sobre os quais

desenvolveu-se toda pesquisa. A Tabela 7.3 apresenta uma descrição dos projetos criados e da

utilização destinada a cada um.

Tabela 7.3: BANCOS DE DADOS E PROJETOS

Banco de Dados Projetos Usos
Zee_Rond.AlFl 335 Operacionalização da metodologia do PZEEAL

335TR Geração dados de treinamento para a RNA
335PR Geração dados de previsão e teste  para a RNA
335AN Comparação entre os modelos LEGAL x RNA

Zee_Acre.AsBr Assis2 Comparação entre os modelos LEGAL x RNA e validação
Zee_Para.M224 224 Geração de  dados para teste e validadação da RNA

224AN Comparação entre os modelos LEGAL x RNA x Proc. Manual

 Mais detalhes sobre os BDGs e seus respectivos projetos podem ser obtidos através de

consulta e utilização dos dados disponibilizados no CDROM que faz parte do Anexo I.



Resultados e Discussão 139

7.5 - ANÁLISE GEOGRÁFICA

 Após a criação dos BDGs, de seus projetos e da inserção dos dados tornou-se possível a

execução de procedimentos de análise geográfica que levaram às sínteses parciais e final da

proposta metodológica de Becker e Egler [10]. Estes procedimentos referem-se às diversas

operações de recuperação, consulta, transformação, combinação e interpretação efetuadas sobre

os dados disponibilizados pelo BDG, as quais são apresentadas a seguir.

7.5.1 - INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS E DIGITALIZAÇÃO DE ÁREAS HOMOGÊNEAS

 Os procedimentos de interpretação de imagens e digitalização de áreas homogêneas

foram realizados para identificação e delimitação das UTBs e posterior criação do mapa de geo-

objetos.

 As imagens TM-Landsat foram interpretadas visualmente com base nos padrões

fotográficos identificados pelas variações dos matizes de cores e pelos elementos de textura de

drenagem e relevo, conforme sugerem Crepani et alii [31]. Como a interpretação foi realizada

diretamente na tela do computador, puderam ser utilizadas diferentes composições coloridas,

criadas a partir das combinação das bandas 3, 4 e 5 originais do TM-Landsat, ou de outras,

resultantes de operações de processamento de imagens sobre as bandas originais. As três

melhores composições coloridas utilizadas para identificar e delimitar as UTBs foram as

seguintes: 1) bandas 3, 4 e 5 associadas às cores azul, verde e vermelho, respectivamente; 2)

bandas 3, 5, 4 associadas às cores azul, verde e vermelho, respectivamente; 3) a banda 4 associada

à cor azul, a segunda componente principal associada à cor verde e a primeira componente

principal associada à cor vermelha. Sobre todas estas composições foram aplicadas ampliações

lineares de contraste (Schowengerdt [109]; Crósta [33]). Eventualmente, para delimitar uma ou

outra UTB optou-se por utilizar uma imagem monocromática de uma das bandas acima, isto é,

dependendo do alvo, ora utilizava-se a banda 5, ora a banda 4, ou ainda, uma das componentes

principais. A primeira e a terceira composições coloridas citadas acima, são apresentadas na

Figura 7.3.

 Antes de prosseguir, destaca-se que comparativamente aos procedimentos tradicionais de

interpretação visual, que foram utilizados por Crepani et alii [31] para identificação e delimitação

das UTBs a partir de imagens em papel fotográfico, pode-se afirmar que a interpretação visual

diretamente na tela do computador, apesar de ser mais demorada que a manual –desenho de

“overlay” com a imagem sobre a mesa de luz, possui algumas vantagens tais como:
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• possibilidade de utilizar inúmeras ampliações da imagem, permitindo identificar e

desenhar melhor os limites dos alvos;

• a criação de várias composições coloridas ou de novas imagens obtidas a partir da

aplicação de funções diversas de processamento de imagens (Schowengerdt [109];

Crósta [33]) sobre as bandas originais;

• as informações auxiliares, desde que estejam contidas no BDG sob forma de mapas

em diferentes escalas, podem ser facilmente ajustadas e sobrepostas às imagens para

ajudar na discriminação e adequada delimitação dos alvos;

• os alvos são digitalizados diretamente sobre um geo-campo ou mapa de geo-objetos,

não existindo o “overlay”, tampouco os problemas de distorções, erros e ajustes,

tão comuns nas atividades manuais, desde a interpretação da imagem até o desenho

do mapa final.

 Não obstante, a redução da visão sinótica é a maior desvantagem da interpretação visual

diretamente na tela do computador, devido a pequena dimensão do monitor que em geral é de 3

a 4 vezes menor que uma imagem padrão em papel fotográfico. Daí, quando se reduz a escala

para se obter uma visão global e identificar a área de interesse com seus respectivos alvos, reduz-

se a capacidade de discriminação dos mesmos. Quando se amplia para proceder a delimitação e

digitalização dos alvos, perde-se a visão total da área de interesse. Para minimizar estes

problemas, a alternativa adotada foi manter uma imagem em papel fotográfico próxima ao

computador, utilizando-a quando necessário para obter a visão sinótica.

 Sobre o mapa de geo-objetos criado para este fim, iniciou-se a etapa de digitalização das

áreas homogêneas ou UTBs, realizada diretamente na tela do computador, sob a orientação de

um ou mais componentes da equipe multidisciplinar, seguindo-se os seguintes passos:

• foram identificadas na imagem e digitalizadas as unidades litoestatigráficas, sob a

supervisão do geólogo e utilizando-se como fonte de orientação o mapa temático de

geologia corrigido;

• sobre as unidades litoestatigráficas, já digitalizadas no mapa de geo-objetos e

orientando-se pelo mapa de formas de relevo corrigido, foram interpretadas na

imagem e digitalizadas as diversas formas de relevo, sob a supervisão do

geomorfólogo e em concordância com o geólogo;

• repetiu-se o mesmo procedimento para digitalizar os limites dos solos, sob a

supervisão do pedólogo, em concordância com o geomorfólogo e orientando-se
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pelo mapa temático com as associações de solos cujos limites foram refinados em

relação à imagem;

• novamente, repetiu-se os procedimentos, interpretando a imagem e digitalizando os

limites dos diferentes tipos de vegetação e de uso da terra, sob a supervisão do

pedólogo e do geomorfólogo, orientando-se pelo mapa temático de cobertura

vegetal e uso da terra.

 Desta forma foi obtido o mapa de geo-objetos de UTBs da área de estudo principal,

conforme mostra a Figura 7.6, na qual podem ser observadas algumas UTBs nas ampliações das

imagens do lado direito.

 

Figura 7.6. Mapa de geo-objetos de UTBs com ampliações.

 Assumiu-se que cada um dos polígonos digitalizados representa uma área homogênea

identificada na imagem, ou seja, é uma UTB. Foram delimitadas 587 UTBs e cada uma pode ser

considerada como um sistema que reflete os processos naturais e antrópicos naquela porção do

espaço geográfico, podendo ser caracterizada por atributos próprios, ou seja, por um tipo de uso

da terra ou cobertura vegetal, sobre uma associação de solos, desenvolvidos sobre uma forma de

relevo esculpida sobre um corpo litológico com determinadas características.

 Os atributos utilizados para descrever as UTBs referem-se às descrições tipológicas de

cada tema, incluindo também a avaliação da vulnerabilidade de cada tema e da potencialidade

social. Estes atributos foram inseridos e armazenados numa tabela de atributos de geo-objetos,
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correspondente ao mapa de geo-objetos de UTBs. Os atributos utilizados na caracterização das

UTB são mostrados na Tabela 7.4.

Tabela 7.4: ATRIBUTOS DAS UNIDADES TERRITORIAIS BÁSICAS - UTBs

Atributo Significado
GEOID Identificador do geo-objeto UTB no mapa de geo-objetos
NOME Nome da UTB
AREA Área da UTB
PERIMETRO Perímetro da UTB
UTB_RNA Identificador da UTB para ser usado com as redes neurais artificiais
GEOL_CLS Classe de Geologia – litoestatigrafia
GEOL_VUL Valor de Vulnerabilidade para Geologia
GEOM_CLS Classe de Geomorfologia – formas de relevo
GEOM_VUL Valor de Vulnerabilidade para Geomorfologia – formas de relevo
SOLO_CLS Classe das Associações de Solos
SOLO_VUL Valor de Vulnerabilidade para as Associações de Solos
VEGE_CLS Classe de Uso da terra e Cobertura Vegetal
VEGE_VUL Valor de Vulnerabilidade para Uso da terra e Cobertura Vegetal
MED_VULN Valor de Vulnerabilidade Média para o Meio Físico
EDUC_MED Valor de Potencialidade Média do Indicador Educação
SANE_MED Valor de Potencialidade Média do Indicador Saneamento
REND_MED Valor de Potencialidade Média do Indicador Renda
MORA_MED Valor de Potencialidade Média do Indicador Moradia
MED_SOEC Valor Médio de Potencialidade Social

 

 A confecção do mapa de geo-objetos de UTBs é um processo trabalhoso e requer uma

freqüente interação entre o intérprete e os demais componentes da equipe multidisciplinar.

 Uma maneira de otimizar a etapa de interpretação/digitalização consiste em copiar

algumas linhas dos geo-campos temáticos que já foram corrigidas, em relação à imagem, para o

mapa de geo-objetos de UTBs. Podem ser copiadas as linhas referentes aos limites daqueles

polígonos que rigorosamente também são limites das UTBs, p. ex., as linhas que delimitam as

quebras negativas e positivas do relevo ou os aluviões que possuem a mesma localização nos geo-

campos de geologia, formas de relevo e solos e por conseguinte também deverão ser limites de

UTBs.

 Para finalizar, informa-se que foram utilizadas as funções de processamento de imagem

do SPRING [91] para os diversos tratamentos aplicados sobre a imagem TM-Landsat, utilizada

na identificação das UTBs. A etapa de digitalização na tela foi efetuada através das diversas

operações que compõe a função edição vetorial do SPRING [91] e da função mosaico,

utilizada para copiar linhas entre os geo-campos temáticos e o mapas de geo-objetos. Para inserir

e armazenar os atributos das UTBs na tabela de geo-objetos associada ao mapa de geo-objetos de
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UTBs foram utilizadas funções do sistema gerenciador de banco de dados que suporta o BDG,

além de operações da função de edição de objetos do SPRING [91].

7.5.2 - ANÁLISE ATRAVÉS DE ÁLGEBRA DE MAPAS (LEGAL22)

7.5.2.1 - AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO MEIO FÍSICO

 Através de operações de ponderação foram atribuídos valores de vulnerabilidade às

classes dos geo-campos temáticos, obtendo-se como resultados geo-campos numéricos, numa

grade regular onde um ponto representa o valor da vulnerabilidade em uma dada localização.

 A ponderação dos geo-campos temáticos foi realizada segundo um modelo que estabelece

21 valores de vulnerabilidade à erosão (Crepani et alii [31]), distribuídas entre as situações de

predomínio dos processos de pedogênese (às quais se atribuem valores próximos de 1,0),

passando por situações intermediárias (às quais se atribuem valores ao redor de 2,0) e situações de

predomínio dos processos erosivos modificadores das formas de relevo, isto é, a morfogênese (às

quais se atribuem valores próximos de 3,0), conforme indica a Tabela 6.1.

 Este procedimento foi aplicado individualmente para cada classe, de cada geo-campo

temático, atribuindo-se uma nota correspondente ao comportamento em relação aos processos

denudacionais.

GEOLOGIA

 A resistência à erosão das rochas é conseqüência do seu grau de coesão. Por grau de

coesão das rochas entende-se a intensidade da ligação entre os minerais ou partículas que as

constituem Crepani et alii [31]. As litologias apresentaram valores de vulnerabilidade conforme

indicado na Tabela 7.5.

                                                

22 LEGAL – Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico (Câmara [18]).
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Tabela 7.5: VALORES DE VULNERABILIDADE PARA AS LITOLOGIAS

 Observa-se que na Tabela 7.5 que as litologias que compõem as Formações Superficiais

da era Cenozóica são mais vulneráveis à erosão e receberam valores máximos. Em contrapartida,

as rochas ígneas intrusivas que compõem a Suíte Ígnea Costa Marques são as mais resistentes e

receberam os valores menores.

 Os resultados da operação de ponderação sobre o geo-campo temático de geologia pode

ser visto na Figura 7.7.
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Figura 7.7. Ponderação sobre o geo-campo temático de Geologia.

 A Figura 7.7 mostra o geo-campo numérico resultante da operação de ponderação

sobrepondo o geo campo temático de Geologia. Na ampliação do lado esquerdo, pode ser

observado o valor de vulnerabilidade atribuído a cada uma das litologias.

GEOMORFOLOGIA – FORMAS DE RELEVO

 A influência do relevo no processo de erosão é conseqüência da sua morfologia que se

subdivide em morfografia, aspectos descritivos do terreno como sua aparência, e em

morfometria, aspectos quantitativos do relevo como altitude, amplitude altimétrica, declividade e

intensidade de dissecação pela drenagem (Crepani et alii [31]).

 A tipificação do geo-campo de formas de relevo, devidamente corrigido em relação à

imagem TM-Landsat, foi realizada baseando-se no terceiro taxon – Unidades Morfológicas ou

Padrões de Formas Semelhantes, da proposta metodológica de Ross [98] [102] para cartografação

e análise geomorfológica.

 Essas Unidades Geomorfológicas resultam de duas origens: a) as formas agradacionais ou

de acumulação, representadas pela letra maiúscula A, seguidas de duas letras minúsculas que
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indicam a genêse e o processo de geração da forma de acumulação e; b) as formas denudacionais,

representadas pela letra D, seguida de uma letra minúscula caracterizando a morfologia do topo

da forma individualizada e de dois algarismos extraídos da matriz dos índices de dissecação (Ross

[102]). A Tabela 7.6 mostra a matriz dos índices de dissecação das formas de relevo utilizada.

Tabela 7.6: MATRIZ DOS ÍNDICES DE DISSECAÇÃO DO RELEVO

 Como pode ser observado na Tabela 7.6 foram associados valores de vulnerabilidade em

cada uma das células da matriz dos índices de dissecação. O número localizado no canto superior

direito da célula refere-se ao valor de vulnerabilidade da dimensão interfluvial média e o número

no canto inferior esquerdo refere-se ao valor de vulnerabilidade atribuída ao entalhamento médio

dos vales. Estimou-se os índices para o entalhamento médio dos vales e a dimensão interfluvial

média, seguindo os passos:

•  com geo-campo de formas de relevo sobreposto ao geo-campo numérico de

altimetria e este sobreposto à imagem foi estimada variação altimétrica dentro de

cada conjunto de formas semelhantes, cujo valor foi usado para definir o índice de

entalhamento médio dos vales;

• com geo-campo de formas de relevo sobreposto ao geo-campo temático de

drenagem e este sobreposto à imagem foi estimada a distância média entre os

interflúvios, cujo valor foi utilizado para definir o índice da dimensão interfluvial

média.
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 Estas medidas foram realizadas diretamente na tela do computador onde, para cada

padrão de forma de relevo, calculou-se a diferença média das cotas e, utilizando-se a função de

Operações Métricas do Spring [91], foram estimadas as distâncias entre os interflúvios.

 Na avaliação da vulnerabilidade dos conjuntos de formas de relevo, além dos aspectos

morfométricos – dimensão interfluvial média e entalhamento médio dos vales, disponibilizados

pela Tabela 7.6, foram considerados os aspectos morfográficos relativos aos padrões de formas

de relevo, aos quais também foram atribuídos valores de vulnerabilidade. Para as formas

denudacionais com topos aguçados, convexos e planos atribuiu-se os valores 3,0, 2,0 e 1,0,

respectivamente. Com exceção das formas de acumulação e dos terraços fluviais, que são áreas

muito vulneráveis e, portanto, receberam o valor 3,0; a vulnerabilidade de cada conjunto de

formas de relevo foi calculada como sendo a média aritmética simples destes três aspectos,

conforme ilustra a Tabela 7.7.

Tabela 7.7: VALORES DE VULNERABILIDADE PARA AS FORMAS DE RELEVO
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 Como pode ser observado na Tabela 7.7 as formas de relevo mais vulneráveis são aquelas

pertencentes às formas agradacionais a às formas de topos aguçados com entalhamento médio

acima dos 80m e distância interfluvial abaixo dos 300m.

 O resultado da operação de ponderação sobre o geo-campo temático de Formas de

Relevo pode ser observado na Figura 7.8.

 

Figura 7.8. Ponderação sobre o geo-campo temático de Formas de Relevo.

 A Figura 7.8 mostra o geo-campo numérico resultante da operação de ponderação sobre

pondo o geo-campo temático de Formas de Relevo. Na ampliação do lado esquerdo, pode ser

observado o valor de vulnerabilidade atribuído a cada um dos conjuntos de formas

denudacionais.

SOLOS

 No processo morfodinâmico os solos participam como produto direto do balanço entre a

morfogênese/pedogênese indicando claramente se prevaleceu o processo erosivo da

morfogênese ou, se por outro lado, prevaleceu o processo de pedogênese, gerando solos bem

desenvolvidos e, portanto, menos vulneráveis, sob o ponto de vista da ecodinâmica. A maior ou

menor resistência dos solos aos processos erosivos da morfogênese depende de diversos fatores
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intrínsicos tais como: estrutura do solo, tipo e quantidade das argilas, permeabilidade e

profundidade do solo, e presença de camadas impermeáveis (Crepani et alii [31]).

 Em função do grau de evolução e desenvolvimento dos solos foram atribuídos valores de

vulnerabilidade para as classes de solos e associações, baseando-se nos valores sugeridos por

(Crepani et alii [31]). No caso das associações de solos, os valores foram estimados considerando-

se a porcentagem de ocorrência de cada classe de solo. Nas associações compostas por duas

classes de solo foram associados pesos de 60% e 40% para a primeira e segunda classe de solo,

respectivamente. Para aquelas compostas de 3 classes de solos foram associados pesos de 60%,

30% e 10%, para a 1a, 2a e 3a classe de solo, respectivamente. A Tabela 7.8 ilustra a distribuição

das associações de solos na área de estudo e seus respectivos valores de vulnerabilidade.

Tabela 7.8: VALORES DE VULNERABILIDADE DAS ASSOCIAÇÕES DE SOLOS
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 Para exemplificar a atribuição de valores de vulnerabilidade para as associações de solos,

toma-se como exemplo a associação de solos Re, na Tabela 7.8. Segundo o critério das

porcentagens, assumiu-se que esta associação contém 60% de Solos Litólicos Eutróficos, 30% de

Podzólico Vermelho-Amarelo Eutrófico e 10% de Afloramentos Rochosos e que sua

vulnerabilidade é igual a 2,7, ou seja, (3,0x0,6)+(2,0x0,30)+(3,0x0,1).

 Na Figura 7.9, sobrepondo o geo-campo temático dos Solos, pode ser visto o geo-campo

numérico obtido na operação ponderação. Na ampliação do lado esquerdo é mostrado o valor de

vulnerabilidade atribuído a cada uma das associações de solos.

Figura 7.9. Ponderação sobre o geo-campo temático de solos.

COBERTURA VEGETAL E USO

 A densidade da cobertura vegetal representa uma defesa natural contra os efeitos dos

processos modificadores das formas de relevo, incluindo-se a proteção aos solos. Esta defesa

natural se manifesta de diversas maneiras: 1) evita o impacto direto contra o terreno das gotas de

chuva que promovem a desagregação das partículas; 2) impede a compactação do solo que

diminui a capacidade de penetração de água; 3) aumenta a capacidade de infiltração do solo pela

difusão do fluxo de água. Em contrapartida, as formas de intervenção antrópica que propiciam
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uma alteração significativa ou eliminação da cobertura vegetal vão potencializar os efeitos dos

processos morfogenéticos (Crepani et alii [31]).

 Orientando-se pelos valores sugeridos por Crepani et alii [31], para as formações vegetais

com altas densidades de cobertura vegetal e que propiciam maior proteção aos processos erosivos

foram atribuídos valores baixos, próximos a 1,0 e para àquelas com baixa densidade de cobertura

vegetal, cuja proteção aos processos erosivos é pequena, foram atribuídos valores altos, próximos

a 3,0. Para as coberturas artificiais do terreno, como pastagens, culturas perenes e culturas anuais,

associou-se os valores de 2,8, 2,9 e 3,0, respectivamente. A Tabela 7.9 mostra as classes de

Cobertura Vegetal e Uso da Terra.

Tabela 7.9: VALORES DE VULNERABILIDADE PARA AS CLASSES DE

COBERTURA VEGETAL E USO DA TERRA

 Como pode ser visto Tabela 7.9, algumas classes representam a combinação de duas

formações vegetais. Estas combinações foram efetuadas durante a etapa de interpretação das

imagens TM-Landsat, devido aos seguintes problemas encontrados: a) impossibilidade de

separação de tipologias vegetais através da imagens em função de comportamentos espectrais

similares; b) falta de clareza na delimitação dos limites efetivos de cada classe em virtude da

heterogeneidade da vegetação ou dos tipos de uso em algumas áreas; c) pequenas dimensões dos
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polígonos de uma determinada classe tornando sua delimitação incompatível com a escala de

trabalho.

 O valor de vulnerabilidade para as classes agrupadas foi calculado como sendo a média

aritmética entre os valores de vulnerabilidade das duas formações vegetais constituintes.

 Na Figura 7.10, sobrepondo o geo-campo temático de vegetação e uso da terra, observa-

se o geo-campo numérico obtido na operação ponderação. Na ampliação do lado esquerdo é

mostrado o valor de vulnerabilidade atribuído a cada uma das classes de cobertura vegetal e uso

da terra.

Figura 7.10. Ponderação sobre o geo-campo temático de vegetação e uso da terra.

 Como pode ser observado, através das operações de ponderação os geo-campos

temáticos de geologia, formas de relevo, solos e, vegetação e uso da terra foram convertidos em

geo-campos numéricos que representam a vulnerabilidade à erosão de cada um dos temas. Estas

operações foram realizadas a partir de programas de análise espacial desenvolvidos na linguagem

LEGAL e executadas pela função LEGAL do Spring [91]. Para exemplificá-las, apresenta-se a

seguir o programa em LEGAL, utilizado para converter o geo-campo temático de solos no geo-

campo numérico de vulnerabilidade dos solos. O texto sublinhado não pertence ao programa e

serve apenas para explicar o que faz cada parte do programa.
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Início do programa
{
//Declaracao de variaveis
Definição das categorias de dados e variáveis de entrada e saída
Tematico EntraPIsolos ("Pedologia_TM");
Numerico SaiPIsoloponder ("Vuln_GRD");
Tabela TabVulnsolos (Ponderacao);

//Instanciacao ou associacao de variaveis

Recuperação o geo-campo temático que vai ser utilizado na operação associando-o a variável
interna definida acima
EntraPIsolos = Recupere (Nome= "solos_corr");

Indicação do nome e características do geo-campo numérico que vai ser criado, associando-o a
variável interna definida acima
SaiPIsoloponder = Novo (Nome="vuln_solo", ResX=90, ResY=90,
Escala=250000, Min=0, Max=3);

Valores de vulnerabilidade associados às classes temáticas utilizadas para criar o geo-campo
numérico de vulnerabilidade
TabVulnsolos = Novo ( CategoriaIni="Pedologia_TM",

"LA2" : 1.0,
"LA5" : 1.8,
"LVa" : 1.1,
"PE1" : 2.0,
"PE4" : 2.0,
"PE7" : 2.1,
"HLa" : 3.0,
"Ctd1": 2.7,
"Ctd2": 2.7,
"HGPd": 3.0,
"AQd" : 3.0,
"Re" : 2.7,
"PVd1": 2.0,
"PVd2": 1.6 );

// Executa a operacao
Operação de ponderação utilizada para criar o geo-campo numérico de vulnerabilidade
SaiPIsoloponder = Pondere (EntraPIsolos, TabVulnsolos);

}
Fim do programa

 Da mesma forma, foram obtidos os geo-campos numéricos dos temas, geologia, formas

de relevo e cobertura vegetal e uso da terra, cujos programas em LEGAL23 encontram-se no

Anexo I.

 A seguir, através de uma operação aritmética, com os operadores de SOMA e DIVISÃO,

foi gerado um novo geo-campo (Figura 7.11) numérico representando valor médio de

vulnerabilidade dos quatros geo-campos numéricos resultantes das operações de ponderação

                                                

23 As palavras em negrito nos programas representam palavras reservadas da LEGAL
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sobre os geo-campos temáticos de geologia, formas de relevo, solos e, cobertura vegetal e uso da

terra. Esta operação foi executada através do seguinte programa em LEGAL:

{
//GERACAO DE GEO-CAMPO MEDIA ARITMETICA A PARTIR DAS GRADES
//GERADAS PELA PONDERACAO DOS QUATRO GEO-CAMPOS DO MEIO
FISICO

//DECLARACOES DE VARIAVEIS
Numerico EntraGeolpond ("Vuln_GRD");
Numerico EntraGeomPond ("Vuln_GRD");
Numerico EntraSoloPond ("Vuln_GRD");
Numerico EntraVegePond ("Vuln_GRD");
Numerico SaiMedia4pi   ("Vuln_GRD");

//RECUPERACAO DOS DADOS
EntraGeolpond = Recupere (Nome= "vuln_geol");
EntraGeomPond = Recupere (Nome= "vuln_geom");
EntraSoloPond = Recupere (Nome= "vuln_solo");
EntraVegePond = Recupere (Nome= "vuln_vege");

//CRIACAO DO GEO-CAMPO COM O RESULTADO
SaiMedia4pi = Novo (Nome="vuln_mfis",ResX=90,ResY=90,
Escala=250000, Min=0, Max=3);

// CALCULO DA MEDIA ARITMETICA
SaiMedia4pi = (EntraGeolpond + EntraGeomPond + EntraSoloPond
+ EntraVegePond)/4.0;
}.FIM DO PROGRAMA

 

Figura 7.11. Geo-campo numérico com valor médio de vulnerabilidade.
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 Na Figura 7.11, as áreas mais escuras representam as áreas mais estáveis que possuem

valores de vulnerabilidade próximos a 1. As áreas mais claras referem-se às áreas mais vulneráveis

onde prevalecem os processos morfogenéticos.

 Ao final das operações descritas nesta seção, o BDG passou a conter, além dos geo-

campos temáticos de geologia, formas de relevo, solos e cobertura vegetal e uso da terra, os seus

respectivos geo-campos numéricos de vulnerabilidade e o geo-campo com o valor médio de

vulnerabilidade. Estes são os principais atributos a serem utilizados para caracterizar as UTBs.

7.5.2.2 - CARACTERIZAÇÃO DAS UTBS

 A etapa de caracterização das UTBs refere-se ao conjunto de operações que permitiram

inserir na tabela de atributos das UTBs (o significado dos atributos é mostrado na Tabela 7.4), as

informações contidas nos geo-campos temáticos e numéricos. Nestas operações utilizou-se o

operador Atualize associado ao operador MaiZ (maioria zonal). O operador Atualize pode ser

definido como um conversor de geo-campos para geo-objetos, isto é, permite que o conteúdo de

um geo-campo (numérico, temático ou imagem) seja inserido como atributo numa tabela

alfanumérica de geo-objetos, tendo como restrição cada um dos geo-objetos representados no

mapa de geo-objetos (cadastral) que foi sobreposto ao referido geo-campo. O operador MaiZ

determina o conteúdo (nome da classe, no caso de um geo-campo temático; valor, no caso de um

geo-campo numérico) mais freqüente no geo-campo e transfere para a tabela, inserindo-o no

atributo (campo ou coluna) relacionado com o geo-campo e nos registros (linhas)

correspondentes a cada um dos geo-objetos que foram sobrepostos ao referido geo-campo.

 Fazendo-se uma analogia aos procedimentos manuais, a utilização destes operadores

seriam equivalentes às seguintes atividades: o analista, numa mesa de luz, sobrepõe, p. ex., o mapa

de solos com o “overlay” contendo todas as UTBs, verificando para cada polígono UTB qual a

classe de associação de solos dominante e, em seguida utiliza a denominação desta classe como

uma das características que permite descrever a tal UTB, p. ex, preenchendo a coluna “solos”

numa tabela, ou a na legenda de um mapa.

 Através de programas em LEGAL estes dois operadores associados (Atualize e MaiZ)

foram aplicados sobre os  geo-campos temáticos: a) de geologia, b) formas de relevo, c) solos e, d)

cobertura vegetal e uso da terra, e) seus respectivos geo-campos numéricos de vulnerabilidade e f)

sobre o geo-campo com o valor médio de vulnerabilidade. A restrição de área foram os polígonos

do mapa dos geo-objetos das UTBs. O resultado da execução foi o preenchimento da tabela de
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atributos dos geo-objetos UTBs com o conteúdo temático ou numérico dos referidos geo-

campos, conforme ilustra a Figura 7.12.

 

Figura 7.12. Mapa de geo-objetos UTBs e tabela de atributos.
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 A área com hachurada no mapa de geo-objetos representa uma das 587 UTBs delimitadas

na área de estudo principal, cujos atributos descritivos encontram-se na parte da tabela de

atributos dos geo-objetos UTBs incluída na Figura 7.12. O significado das classes temáticas pode

ser obtido consultando as tabelas relativas aos geo-campos temáticos apresentadas na seção

7.5.2.1. Uma rápida análise da área hachurada (UTB-0009), indica que a relativa estabilidade deste

ambiente, deve-se, principalmente, ao conjunto cobertura vegetal-solo-relevo, os quais possuem

menores valores de vulnerabilidade, em relação aos sedimentos indiferenciados com laterização

significativa que compõe a geologia da referida UTB.

 Como exemplo de utilização destes operadores, apresenta-se a seguir o programa em

LEGAL, utilizado para inserir automaticamente o conteúdo do geo-campo temático de geologia

e do geo-campo numérico de vulnerabilidade de geologia nas colunas referentes à classe de

litologia (GEOL_CLS) e à vulnerabilidade da geologia (GEOL_VUL), respectivamente.

//INICIO DO PROGRAMA
{
//ATUALIZA TABELA DAS UTBS  A PARTIR DE CONSULTAS EM
// GEO-CAMPOS DO MEIO FISICO: 1)GEO-CAMPO TEMATICO,
//                            2)GEO-CAMPO NUMÉRICO.

// DECLARACOES DE VARIAVEIS
Objeto objutb ( "Un_Ter_Basica_Obj" );
Cadastral utbs ( "Un_Ter_Basica_Cad" );
Tematico clasgeol ( "Geologia_TM" );
Digital vulngeol ( "Vuln_GRD" );

// RECUPERACAO DOS DADOS
utbs     = Recupere ( Nome =  "Utb_Cad" );
clasgeol = Recupere ( Nome =  "geol_corr" );
vulngeol = Recupere ( Nome =  "geol_vuln" );

// EXECUCAO DA OPERACAO
// 1)PREENCHE ATRIBUTO DO TIPO TEXTO COM CONTEUDO TEMATICO
objutb."GEOL_CLS"= Atualize (clasgeol,objutb OnMap utbs,MaiZ
);

// 2)PREENCHE ATRIBUTO DO TIPO NUMERICO COM VALORES NUMERICOS
objutb."GEOL_VUL"= Atualize (vulngeol,objutb OnMap utbs, MaiZ
);
} //FIM DO PROGRAMA.
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7.5.2.3 - AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE SOCIAL E ECONÔMICA E SISTEMATIZAÇÃO DOS

DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

 A avaliação da potencialidade social e econômica foi realizada através das análises

efetuadas nas tabelas de variáveis24 sócio-econômicas, geradas por meio das operações de

consulta no REDATAM-PLUS [73], sobre os dados do Censo Demográfico de 1991e resumidas

na Tabela 7.1. Nestas análises, foram atribuídos valores de potencialidade social e econômica para

cada um dos 128 atributos que constituem as 12 tabelas de variáveis, considerando-se, em termos

sociais e econômicos, os fatores dinâmicos e fatores restritivos ao desenvolvimento humano,

conforme sugerem Becker e Egler [10].

 A associação de pesos para os atributos das tabelas de variáveis foi realizada de acordo

com a Tabela 6.2, ou seja, segundo um modelo que estabelece valores de potencialidade,

distribuídos entre situações de alto potencial para o desenvolvimento humano (às quais se

atribuem valores próximos de 1,0), onde prevalecem os fatores dinâmicos indutores do

desenvolvimento, e situações de baixo potencial para o desenvolvimento humano (às quais se

atribuem valores próximos de 3,0), onde  predominam os fatores restritivos ao desenvolvimento.

As situações intermediárias, nas quais ocorrem uma equivalência entre os fatores restritivos e

dinâmicos, atribuem-se valores em torno de 2,0.

 Para exemplificar os procedimentos de atribuição de pesos, tomou-se como exemplo os

atributos que compõem a tabela da variável INSTSAN – Instalação Sanitária dos

Domicílios/ESCOADOURO, obtida em uma das operações de consulta para um conjunto de

setores censitários, realizada através do programa REDATAM-PLUS [73] e ilustrada na Tabela

7.10.

                                                

24 Neste trabalho o termo variáveis sócio-econômicas pode ser considerado sinônimo do termo indicadores sócio-econômicos
citado na proposta de Becker e Egler[10].
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Tabela 7.10: INSTALAÇÃO SANITÁRIA - ESCOADOURO

 Na Tabela 7.10, a primeira coluna refere-se aos setores censitários. As colunas

enumeradas de 0 a 9 representam os diferentes sistemas de escoamento das águas servidas e

dejetos encontrados nos domicílios. A última coluna representa o valor médio ponderado de

potencialidade para cada setor censitário em função dos pesos atribuídos aos diferentes tipos de

escoadouros, mostrados na quarta linha (em destaque). Observa-se que para o tipo de escoadouro

ligado à rede geral de esgotos (REDE GERAL) foi atribuído o menor valor (1,0), indicando

condições favoráveis ao desenvolvimento humano. Já para os tipos que indicam a falta ou a

precariedade do escoadouro (NÃO TEM, NÃO SABE e IMPROVISADO ou COLETIVO)

foram atribuídos o maior valor (3,0), demonstrando condições restritivas ou que inibem o

desenvolvimento humano. Para as situações intermediárias, representando os diversos

escoadouros entre o melhor e o pior sistema, foram atribuídos valores, de forma linear e

eqüidistante, maiores do que 1,0 e menores do que 3,0, respectivamente.

 Utilizando-se as funções e operadores disponíveis na planilha eletrônica, procedimentos

idênticos foram adotados para todas as 12 tabelas de variáveis sócio-econômicas. Acrescentou-se

a cada uma delas, uma linha com o valor de potencialidade atribuída a cada um dos atributos e

mais duas colunas utilizadas para calcular as médias ponderadas de cada setor censitário.
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 A seguir, efetuou-se uma sistematização das tabelas de variáveis, considerado-se as

características e semelhanças dos dados contidos em cada uma, agrupando-as em quatro tabelas.

Desta maneira, foi possível definir quatro parâmetros sociais e econômicos, conforme ilustra a

Tabela 7.11, que foram utilizados para avaliação das condições do desenvolvimento humano dos

setores censitários.

Tabela 7.11: PARÂMETROS SOCIAIS E ECONÔMICOS

Parâmetros Variável Significado
ANESTCH Anos de estudo do chefe
GRAUCH Grau de instrução do chefeEducação
SERIECH Ultima serie do chefe
AGUA Abastecimento de água
BANHOS Numero de banheiros
INSTSAN Instalação sanitária – Escoadouro

Saneamento

LIXO Destino do lixo
Renda FXRENCH Faixa de rendimento do chefe

COMODOS Total de cômodos
DORMIT Cômodos servindo de dormitório
LOCALI Localização do imóvel

Moradia

OCUPAC Condição de Ocupação

 Neste processo de sistematização assumiu-se que os valores médios ponderados de

potencialidade de cada uma das tabelas, calculados conforme mostrado na Tabela 7.10 (última

coluna da direita), seriam os indicadores que determinariam os parâmetros educação, saneamento,

renda e moradia (Tabela 7.11). Operacionalmente, na sistematização das tabelas de variáveis,

foram realizados os seguintes passos:

• através das funções de edição da planilha eletrônica, as tabelas de variáveis utilizadas

na definição de cada parâmetro foram agrupadas lado a lado, criando-se uma nova

tabela relativa ao parâmetro;

• os valores médios ponderados de potencialidade de cada uma das tabelas de

variáveis que formaram os parâmetros, denominados de indicadores, foram

utilizados para calcular o valor de potencialidade média de cada um dos parâmetros,

segundo a equação ( ) NNPvPvPvpP /...21 +++= , onde: pP  denota a

potencialidade média do parâmetro; Pv refere-se a potencialidade da variável

(indicadores) e; 1, 2, e N  ao número total de variáveis (indicadores).

 Os valores de potencialidade social e econômica dos setores censitários foram obtidos

através da equação ( ) NNPpPpPpPse /...21 +++= , onde Pse denota a potencialidade social e

econômica  do  setor censitário; Pp , refere-se  à  potencialidade do  parâmetro  e; 1, 2,  e N ,  ao
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número total de parâmetros. Resumindo, a potencialidade social e econômica dos setores

censitários é representada pela média aritmética dos parâmetros educação, saneamento, renda e

moradia.

 Após a execução dos procedimentos para sistematizar os dados sócio-econômicos, os

parâmetros indicativos da qualidade de vida e da distribuição de renda foram organizados numa

nova tabela de atributos para os setores censitários, cuja estrutura é apresentada na Tabela 7.12.

Tabela 7.12: ATRIBUTOS DOS SETORES CENSITÁRIOS

Atributo Significado
GEOID Identificador do objeto setor censitário no mapa de geo-objetos
NOME Nome do setor censitário
AREA Área do setor censitário
PERIMETRO Perímetro do setor censitário
MUNICIPIO Nome do Município
EDUC_MED Potencialidade Média do Indicador Educação
SANE_MED Potencialidade Média do Indicador Saneamento
REND_MED Potencialidade Média do Indicador Renda
MORA_MED Potencialidade Média do Indicador Moradia
MED_SOEC Potencialidade Social e Econômica média
GEOL_CLS Classe de Geologia – litoestatigrafia dominante
GEOL_VUL Vulnerabilidade média das classes de Geologia
GEOM_CLS Classe de formas de relevo dominante no setor censitário
GEOM_VUL Vulnerabilidade média das classes de formas de relevo
SOLO_CLS Classe das Associações de Solos dominante no setor censitário
SOLO_VUL Vulnerabilidade média das classes de Associações de Solos
VEGE_CLS Classe de Cobertura Vegetal e Uso da terra dominante
VEGE_VUL Vulnerabilidade média das classes de Cobertura Vegetal e Uso da terra
MED_VULN Vulnerabilidade Média para o Meio Físico no setor censitário

 Antes de prosseguir, é importante observar que a Tabela 7.12 também inclui atributos que

permitem complementar a descrição dos setores censitários com informações do meio físico e,

vice versa para a Tabela 7.4, referente aos atributos das UTBs, permitindo incluir na descrição das

UTBs informações sociais e econômicas. Deste modo, dependendo das análises a serem

realizadas ou dos objetivos a serem alcançados, as equipes multidisciplinares de planejamento

poderão optar por mapas obtidos através de análises e sínteses efetuadas sobre as UTBs ou sobre

os setores censitários.

 O resultado da sistematização dos dados sócio-econômicos é apresentado na Tabela 7.13.
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Tabela 7.13: VALORES DE POTENCIALIDADE DOS PARÂMETROS SOCIAIS E

ECONÔMICOS PARA OS SETORES CENSITÁRIOS

 A Tabela 7.13 mostra somente os atributos relativos aos parâmetros sociais e econômicos

contidos na Tabela 7.12 e que são referentes aos setores censitários mostrados na Figura 7.4. Os

atributos  relativos ao meio físico que também fazem parte da Tabela 7.12  são tratados na seção

7.2.5.4.

 Uma análise rápida sobre os parâmetros da Tabela 7.13, considerando-se a escala de

valores utilizados na avaliação da potencialidade social e econômica (Tabela 6.2), indica que na

maioria dos setores censitários, da área de estudo principal, prevalece os fatores que inibem o

desenvolvimento humano.

 Nota-se ainda, que apesar da Tabela 7.13 representar uma síntese das tabelas de variáveis

sócio-econômicas, todas as tabelas de variáveis foram preservadas e encontram-se disponíveis no

Anexo I. Foi criada inclusive uma única tabela resultante da junção de todas as 12 tabelas de

variáveis, também disponível no Anexo I, que pode substituir a Tabela 7.13 em eventuais análises

mais detalhadas a serem realizadas no BDG.
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7.5.2.4 - OPERAÇÕES COMPLEMENTARES DE ESPACIALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE TABELAS

 Operações de espacialização de atributos podem ser entendidas como conversores de

tabelas em mapas e são realizadas pelo operador Espacialize. Este operador possibilita que o

conteúdo de um atributo (coluna ou campo) numa tabela de atributos de geo-objetos seja

espacializado como um mapa, tal que, se o atributo for um valor numérico (tipo numérico),

obtém-se um geo-campo numérico, se for descritivo (tipo texto), obtém-se um geo-campo

temático. Para exemplificar este tipo de operação apresenta-se o programa em LEGAL utilizado

para gerar o geo-campo numérico referente ao parâmetro Moradia (MORA_MED, da Tabela

7.12).

// INICIO DO PROGRAMA
{
//CONVERSAO DE OBJETOS (CADASTRAL) EM GRADE (MNT)
//GERACAO DE UM CAMPO NUMERICO A PARTIR DE ATRIBUTO NUMERICO
//DA TABELA DE OBJETOS (INDICADOR: MORADIA)

//DECLARACOES DAS VARIAVEIS

Objeto PegaAtribSetor ("Div_Pol_Adm_Obj");
Cadastral EntraMapCad ("Div_Pol_Adm_Cad");
Digital SaiMNT ("Vuln_GRD");

//RECUPERA O MAPA DE GEO-OBJETOS SETORES CENSITARIOS

EntraMapCad = Recupere (Nome = "set_cens_91");

//CRIA GEO-CAMPO NUMERICO COM O RESULTADO

SaiMNT = Novo (Nome = "ptse_mora", ResX =90, ResY =90, Escala
= 250000, Min= 0, Max= 3);

// EXECUTA A OPERACAO

SaiMNT = Espacialize (PegaAtribSetor."MORA_MED" OnMap
EntraMapCad);

} //FIM DO PROGRAMA

 Estas operações foram realizadas com os seguintes objetivos:

• disponibilizar no BDG, na forma de geo-campos numéricos, atributos das tabelas

dos geo-objetos setores censitários e UTBs;

• atualizar a tabela de atributos dos geo-objetos UTBs, a partir dos geo-campos

númericos referentes aos parâmetros sociais e econômicos, através do operador

Atualize associado ao operador zonal MedZ (média zonal), inserindo o conteúdo

destes geo-campos nas suas respectivas colunas (vide Tabela 7.4);
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• atualizar a tabela de atributos dos geo-objetos setores censitários, a partir dos geo-

campos temáticos e numéricos do meio físico, através do operador Atualize

associado aos operadores zonais MaiZ (maioria zonal) e MedZ (média zonal),

inserindo o conteúdo destes geo-campos nas suas colunas (vide Tabela 7.12) de

atributos descritivos e numéricos, respectivamente.

 Ao final destas operações, tanto as unidades básicas de mapeamento do meio físico

(UTBs) passaram a conter atributos sócio-econômicos, quanto as unidades básicas de

levantamento sócio-econômico (setores censitários) receberam atributos do meio físico.

 Desta maneira, ambas as unidades básicas – UTBs ou setores censitários podem ser

consideradas como unidades ou células elementares de informação, cujas tabelas de atributos

sintetizam e preservam a integridade dos dados inseridos no BDG. Dependendo da aplicação ou

do tipo de produto desejado, uma ou outra poderá ser utilizada para produzirem as sínteses

parciais e finais de subsídios à gestão do território.

 Também, é importante destacar que em termos conceituais, estes mapas de geo-objetos –

UTBs e setores censitários com seus respectivos atributos – representam transformações entre

duas visões de mundo: geo-campos e geo-objetos. Estas transformações foram realizadas para

disponibilizar os dados inseridos no BDG no modelo de geo-objetos, considerado como o mais

adequado para proceder as integrações sugeridas por Becker e Egler [10].
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7.5.2.5 - SÍNTESES

 Como conseqüência dos procedimentos, apresentados nas seções anteriores, que

permitiram a construção do BDG e em função da adoção do modelo de geo-objetos para

representação dos dados do meio físico e sócio-econômicos, as sínteses puderam ser obtidas

através das operações de espacialização de atributos, fatiamento de geo-campos numéricos,

interseção e junção espacial, implementadas através de programas em LEGAL.

 Para as operações de fatiamento dos geo-campos numéricos, que geraram os geo-campos

temáticos de vulnerabilidade, potencialidade social e econômica, definiu-se intervalos de classes a

partir das sugestões de Becker e Egler [10], agrupando-se em cinco classes os diversos valores de

vulnerabilidade propostos por Crepani et alii [31]. A conforme mostra a Tabela 7.14 apresenta

estas classes e seus respectivos intervalos de classe.

Tabela 7.14: CLASSES TEMÁTICAS DE VULNERABILIDADE E

POTENCIALIDADE

Classes dos Geo-campos temáticos
Vulnerabilidade do

Meio Físico
Potencialidade

Social e Econômica

Intervalo de Classe p/
Geo-campo
Numérico

Cor da Classe

Estáveis Potencial Alto 1,0 - 1,4 verde
Moderada Estabilidade Pot. Moderad. Alto 1,4 - 1,8 verde-amarelado
Média Estabilid./Vulnerab. Médio Potencial 1,8 - 2,2 Amarelo
Moderada Vulnerabilidade Pot. Moderad. Baixo 2,2 - 2,6 vermelho-amarelado
Vulneráveis Potencial Baixo 2,6 - 3,0 Vermelho
Adaptado de Crepani et alii [31] e Becker e Egler [10].

 Em seguida serão detalhados os procedimentos adotados e como foram obtidas as

sínteses.

GEO-CAMPO TEMÁTICO  DE VULNERABILIDADE NATURAL À EROSÃO

 A espacialização do atributo vulnerabilidade média – MED_VULN (vide Tabela 7.4) que

caracteriza os geo-objetos UTBs foi realizada utilizando-se o operador ESPACIALIZE, através

do seguinte programa em LEGAL:

//INICIO DO PROGRAMA
{
//CONVERSAO DE OBJETOS (CADASTRAL) EM GEO-CAMPOS
//GERACAO DE GEO-CAMPO A PARTIR DE ATRIBUTO NUMERICO
//DA TABELA DE OBJETOS (INDICADOR: MED_VULN)
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//DECLARACOES DE VARIAVEIS
Objeto objutb ( "Un_Ter_Basica_Obj" );
Cadastral utbs ( "Un_Ter_Basica_Cad" );
Numerico SaiMNT ("Vuln_GRD");

//RECUPERA O MAPA DE GEO-OBJETOS
utbs     = Recupere (Nome = "Utb_Cad");

//CRIA GEO-CAMPO NUMERICO
SaiMNT = Novo (Nome = "vuln_medutb", ResX =90, ResY =90,
Escala = 250000, Min= 0.0000, Max= 3.0000);

// EXECUTA A OPERACAO
SaiMNT = Espacialize ( objutb."MED_VULN" OnMap utbs );
} //FIM DO PROGRAMA.

 Em seguida, os valores de vulnerabilidade deste geo-campo numérico, obtido da operação

de espacialização, foram agrupados em classes de vulnerabilidade de acordo com a Tabela 7.14,

utilizando-se o operador FATIE, através do seguinte programa em LEGAL:

//INICIO DO PROGRAMA
{
//GERACAO DE GEO-CAMPO TEMATICO A PARTIR DE FATIAMENTO
// DE NUMERICO (MNT) MNT: vuln_medutb
//DECLARACOES
Numerico entramnt ("Vuln_GRD");
Tematico fatiamnt ("Vuln_Amb_SE_TM");
Tabela TBvuln (Fatiamento);

//RECUPERA GEO-CAMPO NUMERICO
entramnt = Recupere (Nome = "vuln_medutb");

//CRIA PI TEMATICO
fatiamnt = Novo (Nome = "med_vuln_TM", ResX=90, ResY=90,
Escala = 250000);

//TABELA COM INTERVALOS DE CLASSE PARA FATIAMENTO
TBvuln = Novo ( CategoriaFim= "Vuln_Amb_SE_TM",

[1.00,1.40] : "est-alto_pot",
[1.40,1.80] : "mod_est-pot_mod_alto",
[1.80,2.20] : "intermediaria",
[2.20,2.60] : "mod_vul-pot_mod_baixo",
[2.60,3.00] : "vuln-baixo_pot");

//EXECUTA A OPERACAO
fatiamnt= Fatie (entramnt,TBvuln);
} //FIM DO PROGRAMA

 A Figura 7.13 mostra os resultados das operações de espacialização e fatiamento do

atributo MED_VULN.
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Figura 7.13. Geo-campos numérico e temático de vulnerabilidade das UTBs.

GEO-CAMPO TEMÁTICO  DE POTENCIALIDADE SOCIAL E ECONÔMICA

 A espacialização do atributo potencial social e econômico médio – MED_SOEC (vide

Tabela 7.12) que descreve os geo-objetos setores censitários foi efetuada utilizando-se o operador

ESPACIALIZE, através do seguinte programa em LEGAL:

// INICIO DO PROGRAMA
{
//CONVERSAO DE OBJETOS (CADASTRAL) EM GEO-CAMPO NUMERICO
//GERACAO DE GEO-CAMPO A PARTIR DE ATRIBUTO NUMERICO
//DA TABELA DE OBJETOS (INDICADOR:MED_SOEC)
//Obtido a partir da media entre os indicadores
//educacao, saneamento, renda e moradia.

//DECLARACOES DE VARIAVEIS
Objeto PegaAtribSetor ("Div_Pol_Adm_Obj");
Cadastral EntraMapCad ("Div_Pol_Adm_Cad");
Numerico SaiMNT ("Vuln_GRD");

//RECUPERA O MAPA DE GEO-OBJETOS
EntraMapCad = Recupere (Nome = "set_cens_91" );

//CRIA GEO-CAMPO NUMERICO
SaiMNT = Novo (Nome = "ptse_soec", ResX =90, ResY =90, Escala
= 250000, Min= 0, Max= 3);

// EXECUTA A OPERACAO
SaiMNT = Espacialize ( PegaAtribSetor."MED_SOEC" OnMap
EntraMapCad);



Resultados e Discussão 168

} //FIM DO PROGRAMA

 Em seguida, os valores de potencialidade do geo-campo numérico, resultante da operação

de espacialização, foram agrupados em classes de potencialidade social e econômica, conforme a

Tabela 7.14, utilizando-se o operador FATIE e através do seguinte programa em LEGAL:

//INICIO DO PROGRAMA
{
//GERACAO DE GEO-CAMPO TEMATICO A PARTIR DE FATIAMENTO
// DE NUMERICO (MNT)
//MNT: ptse_soec
//DECLARACOES DE VARIAVEIS
Numerico entramnt ("Vuln_GRD");
Tematico fatiamnt ("Vuln_Amb_SE_TM");
Tabela TBvuln (Fatiamento);

//RECUPERA GEO-CAMPO NUMERICO
entramnt = Recupere (Nome = "ptse_soec");

//CRIA PI TEMATICO
fatiamnt = Novo (Nome = "med_soec_TM", ResX=90, ResY=90,
Escala = 250000);

//TABELA COM INTERVALOS DE CLASSE PARA FATIAMENTO
TBvuln = Novo ( CategoriaFim= "Vuln_Amb_SE_TM",

[1.00,1.40] : "est-alto_pot",
[1.40,1.80] : "mod_est-pot_mod_alto",
[1.80,2.20] : "intermediaria",
[2.20,2.60] : "mod_vul-pot_mod_baixo",
[2.60,3.00] : "vuln-baixo_pot");

//EXECUTA A OPERACAO
fatiamnt= Fatie (entramnt,TBvuln);
} //FIM DO PROGRAMA

 A Figura 7.14 mostra os resultados das operações de espacialização e fatiamento do

atributo MED_SOEC.
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Figura 7.14. Geo-campos numérico e temático de potencialidade dos setores censitários.

GEO-CAMPO TEMÁTICO  DE SUSTENTABILIDADE DO TERRITÓRIO

 Conforme sugeriram Becker e Egler [10], o geo-campo de sustentabilidade das unidades

territoriais foi obtido através da sobreposição das cartas temáticas de vulnerabilidade natural à

erosão (Figura 7.13) e de potencialidade social econômica (Figura 7.14), utilizando-se o operador

boleano AND. Esta sobreposição foi efetuada através do seguinte programa em LEGAL:

//INICIO DO PROGRAMA
//SOBREPOSICAO VULNERABILIDADE x POTENCIAL SOCIAL E ECONOMICO
//ATRAVES DE OPERACAO BOLEANA COM OPERADOR .AND.
{
// DECLARACAO DE VARIAVEIS
Tematico vuln ("Vuln_Amb_SE_TM");
Tematico ptse ("Vuln_Amb_SE_TM");
Tematico mfse ("Vuln_Amb_SE-Boleana");

RECUPERACAO DOS GEO-CAMPOS TEMATICOS
vuln = Recupere (Nome= "med_vuln_TM");
ptse = Recupere (Nome= "med_soec_TM");

// CRIACAO DO GEO-CAMPO TEMATICO DE SUSTENTABILIDADE
mfse = Novo(Nome= "Vuln-PtSE", ResX=90, ResY=90,
Escala=250000);
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// EXECUCAO DA OPERACAO DE SOBREPOSICAO25
mfse = Atribua (CategoriaFim = "Vuln_Amb_SE-Boleana")
{
"Vn_E-Pt_E" : (vuln.Classe == "est-alto_pot" .AND.
ptse.Classe == "est-alto_pot"),
"Vn_E-Pt_ME"  : (vuln.Classe == "est-alto_pot" .AND.
ptse.Classe == "mod_est-pot_mod_alto"),
"Vn_E-Pt_EV"  : (vuln.Classe == "est-alto_pot" .AND.
ptse.Classe == "intermediaria"),
"Vn_E-Pt_MV"  : (vuln.Classe == "est-alto_pot" .AND.
ptse.Classe == "mod_vul-pot_mod_baixo"),
"Vn_E-Pt_V"   : (vuln.Classe == "est-alto_pot" .AND.
ptse.Classe == "vuln-baixo_pot"),
"Vn_ME-Pt_E"  : (vuln.Classe == "mod_est-pot_mod_alto" .AND.
ptse.Classe == "est-alto_pot"),
"Vn_ME-Pt_ME" : (vuln.Classe == "mod_est-pot_mod_alto" .AND.
ptse.Classe == "mod_est-pot_mod_alto"),
"Vn_ME-Pt_EV" : (vuln.Classe == "mod_est-pot_mod_alto" .AND.
ptse.Classe == "intermediaria"),
"Vn_ME-Pt_MV" : (vuln.Classe == "mod_est-pot_mod_alto" .AND.
ptse.Classe == "mod_vul-pot_mod_baixo"),
"Vn_ME-Pt_V"  : (vuln.Classe == "mod_est-pot_mod_alto" .AND.
ptse.Classe == "vuln-baixo_pot"),
"Vn_EV-Pt_E"  : (vuln.Classe == "intermediaria" .AND.
ptse.Classe == "est-alto_pot"),
"Vn_EV-Pt_ME" : (vuln.Classe == "intermediaria" .AND.
ptse.Classe == "mod_est-pot_mod_alto"),
"Vn_EV-Pt_EV" : (vuln.Classe == "intermediaria" .AND.
ptse.Classe == "intermediaria"),
"Vn_EV-Pt_MV" : (vuln.Classe == "intermediaria" .AND.
ptse.Classe == "mod_vul-pot_mod_baixo"),
"Vn_EV-Pt_V"  : (vuln.Classe == "intermediaria" .AND.
ptse.Classe == "vuln-baixo_pot"),
"Vn_MV-Pt_E"  : (vuln.Classe == "mod_vul-pot_mod_baixo" .AND.
ptse.Classe == "est-alto_pot"),
"Vn_MV-Pt_ME" : (vuln.Classe == "mod_vul-pot_mod_baixo" .AND.
ptse.Classe == "mod_est-pot_mod_alto"),
"Vn_MV-Pt_EV" : (vuln.Classe == "mod_vul-pot_mod_baixo" .AND.
ptse.Classe == "intermediaria"),
"Vn_MV-Pt_MV" : (vuln.Classe == "mod_vul-pot_mod_baixo" .AND.
ptse.Classe == "mod_vul-pot_mod_baixo"),
"Vn_MV-Pt_V"  : (vuln.Classe == "mod_vul-pot_mod_baixo" .AND.
ptse.Classe == "vuln-baixo_pot"),
"Vn_V-Pt_E"   : (vuln.Classe == "vuln-baixo_pot" .AND.
ptse.Classe == "est-alto_pot"),
"Vn_V-Pt_ME"  : (vuln.Classe == "vuln-baixo_pot" .AND.
ptse.Classe == "mod_est-pot_mod_alto"),
"Vn_V-Pt_EV"  : (vuln.Classe == "vuln-baixo_pot" .AND.
ptse.Classe == "intermediaria"),
"Vn_V-Pt_MV"  : (vuln.Classe == "vuln-baixo_pot" .AND.
ptse.Classe == "mod_vul-pot_mod_baixo"),
"Vn_V-Pt_V": (vuln.Classe == "vuln-baixo_pot" .AND.
ptse.Classe == "vuln-baixo_pot")
};

                                                

25  Ilustra-se uma das possíveis sobreposições: a classe vulnerável–alto potencial (“Vn_E-Pt_E”) vai existir no geo-campo de
sustentabilidade se ocorrer a interseção entre polígonos da classe estável (“est-alto_pot”), no geo-campo de vulnerabilidade e
( .AND. ) da classe alto potencial (“est-alto_pot”), no geo-campo de potencialidade social e econômica.
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} //FIM DO PROGRAMA.

 A título de demonstração, este programa em LEGAL incluiu todas as 25 classes que

poderiam existir como resultado da sobreposição entre o geo-campo de vulnerabilidade, com 5

classes (Figura 7.13) e o geo-campo de potencialidade, previsto para conter também 5 classes.

Como o geo-campo de potencialidade continha somente duas classes (Figura 7.14), o geo-campo

de sustentabilidade a ser obtido deveria conter no máximo 10 classes, caso ocorressem todas as (5

x 2) possíveis interseções entre os polígonos nos dois geo-campos. Entretanto, como resultado

da execução deste programa obteve-se um geo-campo temático com 9 classes de sustentabilidade,

conforme pode ser observado na Figura 7.16-A.

 É importante comentar que sendo gerado a partir de interseções espaciais entre polígonos

dos dois geo-campos, o geo-campo temático de sustentabilidade do território pode ser um produto de

difícil entendimento e por vezes não satisfatório. Isto porque, dependendo do número de classes

em cada um dos geo-campos temáticos utilizados na sobreposição, o geo-campo temático

resultante poderá possuir um número excessivo de classes temáticas. Caso aconteça, tornar-se-á

necessário um novo e trabalhoso processo de síntese ou agrupamento dos polígonos contidos no

referido geo-campo temático, para que efetivamente obtenha-se uma síntese com os níveis de

sustentabilidade de uso do território e não um conjunto de classes resultantes da interseção entre

os polígonos de dois geo-campos temáticos.

 Alternativamente, uma das maneiras mais fáceis para avaliar o comportamento entre dois

conjuntos de dados é plotá-los num gráfico, um contra o outro, através de um sistema de

coordenadas ortogonais que define um espaço euclidiano bidimensional. Em processamento de

imagens digitais, o espaço euclidiano ou espaço de atributos (feature space) é um conceito básico,

podendo ser N-dimensional em função do número de conjuntos de dados a serem comparados,

sendo utilizado para analisar certas propriedades das imagens digitais, principalmente em

procedimentos de classificação de imagens (Schowengerdt [109]; Crósta [33]).

 Com base neste conceito, utilizou-se um gráfico bidimensional (Figura 7.15) para

visualizar os dados de vulnerabilidade e de pontencialidade social e econômica, através de seus

respectivos geo-campos numéricos. A posição de cada ponto neste espaço de atributos está

diretamente relacionada com a magnitude dos valores contidos nos dois geo-campos numéricos e

ao analisá-los, podem ser identificadas regiões de maior e menor adensamento de pontos, que

intuitivamente representam diferentes classes de sustentabilidade.
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Figura 7.15. Subdivisão do espaço de atributos em níveis de sustentabilidade.

 Desta maneira, procurando manter uma padronização com relação aos intervalos de

classes utilizados nas operações de fatiamento, dividiu-se o gráfico da Figura 7.15 em regiões

correspondentes a 5 classes de sustentabilidade, considerando-se os intervalos de classe da Tabela

7.14. Assim, p. ex., incluiriam-se na classe “sustentabilidade baixa” todas as unidades territoriais

cujos valores do geo-campo numérico de vulnerabilidade ou os valores do geo-campo de

potencialidade estivessem contidos entre 2,20 e 2,60.

 A idéia é que deste modo, as classes de sustentabilidade das unidades territoriais possam

refletir as mútuas relações entre o sistema natural e a formação social e econômica numa porção

do espaço. Quer dizer, mesmo uma área ambientalmente  estável (valores de vulnerabilidade

próximos a 1,0) pode ser considerada de média ou baixa sustentabilidade se o modelo de

ocupação – derivado da dinâmica econômica, social e política – lá vigente, não permitir o

desenvolvimento humano com um nível de qualidade de vida (valores de potencialidade

próximos a 3,0) e de controle ambiental adequados.

 Para materializar o conteúdo do gráfico da Figura 7.15 em um geo-campo temático de

sustentabilidade foram realizadas operações de junção espacial (Güting [58]; vide seção 3.7.2.3),

através do seguinte programa em LEGAL:

//INICIO DO PROGRAMA
{
//INTEGRACAO ENTRE VULNERAB. E POTENCIAL SOCIAL E ECONOMICO
//SUSTENTABILIDADE ATRAVES DE JUNCAO ESPACIAL
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//DECLARACAO DE VARIAVEIS
Numerico vuln ("Vuln_GRD");
Numerico ptse ("Vuln_GRD");
Tematico sustent ("Sustentabilidade_TM");

//RECUPERACAO DE GEO-CAMPOS NUMERICOS
vuln = Recupere (Nome= "vuln_medutb");
ptse = Recupere (Nome= "ptse_soec");

// CRIACAO DO GEO-CAMPO TEMATICO DE VULNERABILIDADE
sustent= Novo (Nome= "sustentab_5cls", ResX=90, ResY=90,
Escala=250000);

// EXECUCAO DAS OPERACOES E CRITERIOS PARA JUNCAO ESPACIAL
sustent = Atribua
{
"Sustentab_Alta"  : (vuln <=1.40).OR. (ptse <=1.40),
"Sustentab_Mode"  : (vuln > 1.40 .AND. vuln <=1.80) .OR.
(ptse > 1.40 .AND. ptse <=1.80),
"Sustentab_Media"  : (vuln > 1.80 .AND. vuln <=2.20)
.OR. (ptse > 1.80 .AND. ptse <=2.20),
"Sustentab_Baixa"  : (vuln > 2.20 .AND. vuln <=2.60)
.OR. (ptse > 2.20 .AND. ptse <=2.60),
"Sustentab_MBaixa" : (vuln > 2.60 .AND. vuln <=3.00) .OR.
(ptse > 2.60 .AND. ptse <=3.00)
};
}// FIM DO PROGRAMA.

 O resultado da execução deste programa pode ser observado na Figura 7.16-B.

Figura 7.16. Geo-campos temáticos de sustentabilidade das UTBs.

 Comparando-se os dois geo-campos temáticos (Figura 7.16- A e B), verifica-se que para

serem obtidos os níveis de sustentabilidade de uso do território, sugeridos por Becker e Egler [10],
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a partir do geo-campo temático A, seria necessário, além da sobreposição (interseção espacial entre

os geo-campos temáticos de vulnerabilidade e potencialidade) já realizada, uma nova operação de

reagrupamento ou reclassificação de classes temáticas, para alcançar os mesmos resultados de

uma única operação de junção espacial, cujo resultado é apresentado na Figura 7.16-B.

 Ademais, observando-se o fluxograma representado pela Figura 6.4 constata-se que para

ser obtido o mesmo resultado de uma única operação de juncão espacial (Figura 7.16-B), aplicada

sobre os geo-campos numéricos de vulnerabilidade e potencialidade, deveriam ser realizadas

quatro operações, dois fatiamentos (converte-se numérico para temático), a sobreposição

(temático x temático, gerando novo temático; no caso a Figura 7.16-A) e por fim uma

reclassificação (gera novo temático pelo agrupamento de classes).

 Sem querer iniciar uma discussão sobre propagação de erros, estas considerações acima

servem para alertar que, nem sempre as sobreposições entre geo-campo temáticos, muito

conhecidas como cruzamento de mapas e amplamente utilizadas pelos usuários de SIG,

representam o melhor caminho para alcançar os resultados desejados.

GEO-CAMPO TEMÁTICO  DE SUBSÍDIOS À GESTÃO DO TERRITÓRIO

 A carta-síntese de subsídios à gestão do território deve ser baseada nos níveis de

sustentabilidade e na legislação existente naquela porção do espaço, na qual as unidades

territoriais podem ser agrupadas em áreas produtivas, críticas e institucionais. É obtida a partir da

sobreposição entre a carta de sustentabilidade e a carta com a legislação atual de ordenamento e

uso do território (Becker e Egler [10]).

 Novamente, evitando as operações de sobreposição, foi adotado um procedimento

alternativo para a elaboração do geo-campo temático de subsídios à gestão do território.

Inicialmente, foi realizada uma análise no espaço de atributos (Figura 7.17) que compreende os

geo-campos numéricos de vulnerabilidade natural e de potencialidade social e econômica,

subdividindo-o em 4 partes: a) áreas de consolidação ou fortalecimento do desenvolvimento

humano e b) áreas destinadas à expansão do potencial produtivo, referentes as áreas produtivas;

c) áreas de conservação, devido a elevada vulnerabilidade natural e d) áreas de recuperação, em

função da elevada vulnerabilidade natural e o alto potencial produtivo, representando as áreas

críticas.
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Figura 7.17. Subdivisão do espaço de atributos em áreas produtivas e críticas.

 Em seguida, com base nesta subdivisão do gráfico, foi gerado geo-campo temático das

áreas produtivas e críticas, através de operações de junção espacial, efetuada pelo seguinte

programa em LEGAL:

//INICIO DO PROGRAMA
{
//INTEGRACAO ENTRE VULNERAB. E POTENCIAL SOCIAL E ECONOMICO
//AREAS PRODUTIVAS E CRÍTICAS DEFINIDAS POR JUNCAO ESPACIAL
//DECLARACAO DE VARIAVEIS
Numerico vuln,ptse ("Vuln_GRD");
Tematico diag  ("DiagSoEcAmb_TM");

//RECUPERACAO DE GEO-CAMPOS NUMERICOS
vuln = Recupere (Nome= "vuln_medutb");
ptse = Recupere (Nome= "ptse_soec");

//CRIACAO DE GEO-CAMPO TEMATICO
diag = Novo(Nome= "AreaProdCrit", ResX=90, ResY=90,
Escala=250000);

// EXECUCAO DAS OPERACOES E CRITERIOS DE JUNCAO ESPACIAL
diag = Atribua {
"Consolidacao": (vuln <=2.0) .AND. (ptse <=2.0),
"Recuperacao": (vuln <=3.0 .AND. vuln >2.0).AND.(ptse <=2.0),
"Expansao"  : (vuln <=2.0).AND.( ptse<=3.0 .AND.ptse >2.0),
"Conservacao":(vuln <=3.0 .AND. vuln> 2.0).AND.(ptse <=3.0
.AND. ptse >2.0)};
}//FIM DO PROGRAMA

 O resultado das operações de junção espacial pode ser observado na Figura 7.18-A.
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Figura 7.18. Geo-campo temático de subsídios à gestão do território.

 Por fim, através da sobreposição26 entre o geo-campo temático da legislação atual de

ordenamento e uso do território e o geo-campo temático de áreas produtivas e críticas, foi obtido

o geo-campo temático de subsídios à gestão do território (Figura 7.18-B), conforme proposto por

Becker e Egler [10]. Nesta operação de sobreposição, o geo-campo temático da legislação e uso

do território foi derivado da carta do Zoneamento Sócio Econômico Ecológico – ZSEE, 1ª

Aproximação, vigente no Estado de Rondônia (ITERON [67]), enfatizando-se as áreas

institucionais de uso restrito e controlado, referentes a porções das Áreas Indígenas Massaco e

Rio Branco.

 Da maneira como foi estruturado, o BDG permite que inúmeras visualizações,

combinações, integrações e sínteses sejam obtidas, além daquelas apresentadas até o momento.

Dentre elas, p. ex., poderia ser efetuada uma comparação entre o ZSEE em vigor e as sínteses

obtidas na operacionalização da proposta de Becker e Egler [10], visando uma possível

reorientação das ações sociais e políticas na área de estudo principal. Para isto, tomou-se como

referência os geo-campos relativos ao ZSEE, a sustentabilidade do uso do território e aos

subsídios à gestão do território, mostrados na Figura 7.19.

                                                

26  Para esta operação de sobreposição foi elaborado um programa em LEGAL análogo ao programa utilizado para gerar as
interseções entre os geo-campo temáticos de vulnerabilidade e potencialidade, conforme mostra a Figura 7.16-A.
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Figura 7.19. A- ZSEE27 (1a Aproximação), (B)- Sustentabilidade28 e (C)- Síntese de

Subsídios à Gestão do Território29.

 Com exceção das áreas institucionais, representadas pelas Terras Indígenas (Zona 6), nas

quais a melhoria nas condições de vida dos povos indígenas e o aproveitamento dos recursos

naturais dependem de concessão ou autorização do Governo federal, verifica-se que no restante

                                                

27 Observa-se que a primeira aproximação do ZSEE foi realizada na escala ao milionésimo, cujo nível de detalhe é mais baixo
do que a escala utilizada neste trabalho. Desta maneira, é possível que as diferenças encontradas nas duas propostas não
sejam resultado de metodologias diferentes, mas provavelmente, do maior nível de detalhe da escala adotada e, portanto,
permitindo indicações mais detalhadas de uso dos recursos naturais.

28 Legenda na Figura 7.16.

29 Legenda na Figura 7.18.
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da área de estudo principal, as condições de desenvolvimento humano não são adequadas,

conforme mostra a Figura 7.14.

 As análises dos parâmetros educação, saneamento, renda e moradia apresentaram em

média um potencial moderadamente baixo e por conseguinte, diminuindo o nível de

sustentabilidade daquelas unidades territoriais, como pode ser visto na Figura 7.16-B. Neste

sentido, de maneira geral, as ações sociais e políticas deveriam ser orientadas para:

•  elevar o nível de renda das populações, fomentando o pequeno e médio produtor e

as comunidades dedicadas ao extrativismo, incorporando assistência técnica e

sistemas de manejo agro-florestais visando o aumento da produtividade;

• melhorar a infra-estrutura pública, tendo em vista as condições sócio-econômicas de

potencialidade moderadamente baixa, permitindo o estabelecimento de pequenas

agro-indústrias para beneficiamento da produção, desde que as chances de prejuízo

ambiental sejam mínimas;

• permitir o escoamento da produção, melhorando os meios de acesso a região, com a

recuperação e manutenção das estradas existentes ou abertura de novas estradas,

desde que seja resultado de um efetivo estudo de viabilidade e subsequente

monitoramento  com relação  aos impactos ambientais  que poderiam advir  devido 

aos diferentes níveis de vulnerabilidade dos ambientes.

• implementar políticas e programas de recuperação de áreas de preservação

permanente (margens de rios, lagos e encostas), reserva legal e áreas degradadas

(capoeiras);

• incorporar o manejo florestal (madeireiro e não madeireiro) nas áreas remanescentes

de floresta tropical.

 Com relação a Zona 4, verifica-se uma certa coincidência nos limites entre o ZSEE e a

Síntese de Subsídios, comparando-se a Figura 7.19-A com a Figura 7.19-C. Esta Zona é destinada

ao ordenamento e desenvolvimento do extrativismo vegetal, ocupada em sua maioria por UTBs

de vulnerabilidade alta e que compreendem áreas de conservação no geo-campo de subsídios.

Novas orientações para o aproveitamento destas unidades territoriais deveriam ocorrer apoiada

num sistema de manejo capaz de impedir ou minimizar os impactos aos ecossistemas, reforçar às

atividades extrativistas, restringir os desmatamentos e estudar a viabilidade da inserção de novas

atividades, tais como o ecoturismo, a piscicultura em lagos artificiais, ou mesmo a criação com

fins comerciais de animais em extinção como o jacaré, dada as condições ambientais favoráveis.
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Em alguns locais, em função das características fundiárias (domínio privado), é admissível a

utilização das pastagens naturais, com manejo adequado, sem a modificação da vegetação natural.

 Os limites das Zonas 1.1, 2 e 5 do CSZEE diferem bastante dos limites das unidades

territorias (vide linhas da Figura 7.19-A sobre a Figura 7.19-C) agrupadas em áreas de expansão

do potencial produtivo e em áreas conservação, devido ao variado grau de vulnerabilidade do

meio físico (verifique na Figura 7.19). Desta forma, inicialmente deveria ser revista a delitimitação

destas zonas, buscando atingir certa homogeneidade entre as características físicas, aptidões e

níveis de vulnerabilidade das UTBs. Em seguida, redefinir ou adequar o ordenamento previsto no

CSZEE, considerando-se as seguintes orientações:

• para as áreas de ambientes estáveis ou moderadamente estáveis devem ser

priorizadas ações que levem à expansão das atividades agrícolas, agropecuárias e

florestais, sob práticas conservacionistas e em regime de manejo adequado,

restringindo-se os desmatamentos aos limites da área de reserva legal;

• As áreas de vulnerabilidade média, moderada e alta devem possuir um rigoroso

controle da ocupação, coibindo-se os tipos de ocupação e de uso que favoreçam o

desequilíbrio ecológico e, paralelamente, devem ser incentivados as atividades

agropecuárias de baixo insumo, extrativistas e de exploração florestal seletiva, todas

elas, sob sistema de manejo sustentado, prevendo a reposição de espécies e

manutenção da biodiversidade e sendo objeto de um eficiente monitoramento por

parte dos órgãos públicos competentes.

 Não foram apresentadas orientações mais detalhadas sobre uma possível revisão do

CSZEE na área de estudo principal, em virtude de não terem sidos realizados trabalhos de

campo, os quais permitiriam, tanto a verificação, ajustes e revisão das sínteses obtidas, quanto a

coleta de dados complementares.

 Encerrando esta seção, é importante enfatizar que, com exceção do geo-campo temático

de subsídios à gestão do território, todas as sínteses resultaram de análises e classificações

efetuadas diretamente dos atributos das unidades básicas de informação, no caso, os geo-objetos

UTBs e setores censitários. Desse modo, as alternativas de procedimentos adotadas procuraram

preservar ao máximo a integridade do dados inseridos no BDG, evitando-se os “cruzamentos”

ou sobreposições entre sínteses intermediárias que poderiam levar à propagação de erros.
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7.5.3 - ANÁLISE ATRAVÉS DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

 Este conjunto de procedimentos foram desenvolvidos com o intuito de avaliar se as

operações de análise espacial e modelos desenvolvidos nos SIGs, com as técnicas tradicionais,

podem ou não ser complementados ou substituídos por um modelo baseado em redes neurais

artificiais – RNA. Especificamente, em termos conceituais, através das RNAs, procurou-se uma

solução não-linear, para um modelo linear30 (vulnerabilidade do meio físico) resultante de

operações aritméticas, zonais e de agregação (fatiamento de classes). Para tanto, optou-se por

utilizar nos experimentos desenvolvidos o mesmos subconjunto de dados disponibilizados pelo

BDG que permitiram obter o geo-campo temático de vulnerabilidade natural das UTBs, a partir

do modelo proposto por Crepani et alii (1996).

7.5.3.1 - PROJETO DA REDE NEURAL ARTIFICIAL

 Nesta tentativa de gerar um modelo que conseguisse produzir um mapa temático de

vulnerabilidade igual, ou pelo menos semelhante, ao geo-campo temático obtido após a execução

das operações de álgebra de mapas implementadas através da LEGAL descritas na seção 7.5.2

anteriormente, foram projetadas diversas arquiteturas de redes neurais.

 As características constantes em todas estas arquiteturas foram:

• a quantidade de unidades de entrada, que são 5 e referem-se aos geo-campos

numéricos de vulnerabilidade dos temas geologia, formas de relevo, solos e

cobertura vegetal e uso da terra, e ao mapa de geo-objetos das unidades territoriais

básicas;

• o número de unidades de saída, fixada em 1, referente ao geo-campo temático de

vulnerabilidade.

 As diversas arquiteturas de RNA foram criadas através da função “BIGNET +

FeedFoward”, acionadas através da interface principal do SNNS (Zell et alii [128]).

 A Figura 7.20 apresenta a arquitetura de RNA mais adequada para implementação do

modelo de vulnerabilidade, dentre os diversos experimentos desenvolvidos. Esta RNA pode ser

descrita da seguinte maneira: é uma rede do tipo “feedfoward”, de três camadas, contendo 5

                                                

30 Em álgebra, o termo linear denota funções com propriedades do tipo f(ax) = af(x) e f(x+y) = f(x)+f(y). O termo não-linear é
definido como a negação do linear, isto é, os resultados da função f podem não ser proporcionais aos valores de x ou y.
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unidades31 de processamento de entrada, 26 unidades ocultas (“hidden units”) e 1 unidade de

saída.

Figura 7.20. Arquitetura da rede neural artificial de melhor desempenho.

 Para ser obtida a configuração da RNA mostrada na Figura 7.20 foram conduzidos

diversos experimentos, seguindo-se as orientações de Emaruchi et alii [43]. Nestes experimentos

as características das arquiteturas de RNAs que se modificaram foram: o número de unidades na

camada oculta; o número de ciclos, ou seja, o número de vezes que um conjunto de dados é

apresentado à RNA; as leis de aprendizagem e os parâmetros de ajustes para cada uma delas.

 Para ilustrar, encontra-se no Anexo 1 os resultados de um conjunto de experimentos cujo

o objetivo foi avaliar quão o incremento do número de neurônios na camada oculta poderia

melhorar o modelo de vulnerabilidade computado através de uma RNA. Para tanto, mantiveram-

se constante, o número de ciclos, o parâmetro e as funções de aprendizagem, inicialização dos

                                                

31 unidades de processamento, elementos de processamento ou neurônios artificiais possuem o mesmo significado.
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pesos e atualização de pesos, variando-se somente o número de elementos da camada oculta nas

diversas RNA criadas.

 Quanto as leis de aprendizagem, foram testados o algoritmo de “backpropagation” e

algumas de suas variações implementadas no SNNS (Zell et alii [128]), tais como,

“backpropagation momentum”, “resilient backpropagation” e “backpercolation”. As duas últimas

apresentaram os melhores resultados, sendo que as RNAs treinadas com o algoritmo de

“backpercolation” produziram resultados satisfatórios com número bem menor de ciclos de

treinamento, confirmando as afirmações de Zell et alii [128] de que a convergência da RNA para

o resultado desejado é mais rápido do que outros algoritmos derivados do “backpropagation”,

além de conter poucos parâmetros de ajuste para a fase de treinamento.

7.5.3.2 - DADOS DE ENTRADA E SAÍDA

 Estando definidas a quantidade de unidades de entrada e saída, tornou-se possível a

definição dos arquivos para treinamento, testes e validação que foram utilizados nas diversas

arquiteturas projetadas. A Figura 7.21 ilustra alguns dos conjuntos de dados criados.

Figura 7.21. Conjunto de dados para treinamento, teste e previsão.

 Como pode ser visto na Figura 7.21, em cada conjunto de dados (treinamento, teste e

previsão) as quatro primeiras imagens em branco e preto representam os geo-campos numéricos

de vulnerabilidade dos temas geologia, formas de relevo, solos, cobertura vegetal e uso da terra.

Em seguida, vê-se as UTBs e os geo-campos temáticos de vulnerabilidade das UTBs. No
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conjunto de dados de previsão o geo-campo temático de vulnerabilidade é substituído por um

geo-campo com valores nulos, visto que o referido conjunto de dados será utilizado pela RNA

devidamente treinada, para gerar o geo-campo temático de vulnerabilidade, ou seja, a partir das

entradas, a RNA deverá produzir um geo-campo temático igual ou aproximadamente igual àquele

produzido através da álgebra de mapas.

 Os conjuntos de dados de treinamento e previsão32 foram gerados a partir da subdivisão

da área de estudo principal em duas partes referentes as folhas SD. 20-X-A-II e SD. 20-X-A-V,

da Carta do Brasil na escala 1:100.000. Para isto, foram criados no SPRING dois novos projetos

referentes a estas duas folhas e através da função Mosaico ( SPRING [91]) foi efetuado o recorte

da área de estudo principal, transferindo-se para os novos projetos, o conteúdo dos geo-campos

numéricos e temáticos necessários para os procedimentos a serem desenvolvidos com as RNAs.

O arquivo de teste, correspondente a folha SB. 22-Y-D-V, também da Carta do Brasil na mesma

escala, foi extraído da área de estudo secundária Rio Fresco, repetindo-se os mesmos

procedimentos desenvolvidos para a área de estudo principal.

 Além destes conjuntos de dados, foram criados dois outros conjuntos de dados a partir

das áreas de estudo secundárias Rio Fresco (PA) e Assis Brasil (AC). Estes conjuntos de dados

foram usados para avaliar o desempenho dos resultados do modelo de vulnerabilidade via RNA

em relação aos resultados obtidos através da álgebra de mapas e de procedimentos manuais.

7.5.3.3 - NORMALIZAÇÃO E CONVERSÃO DE FORMATOS

 Quaisquer dados para ser utilizados em procedimentos que utilizam as RNAs precisam

estar contidos num intervalo de valores contínuos entre 0,0 e 1,0. Desta maneira, todos os geo-

campos numéricos, cujos valores variam entre 1,0 e 3,0 (1=estável, 3=vulnerárel), e os geo-

campos temáticos, cujos valores podem variar entre 0 e 255 (256) tipos de geo-classes temáticas,

foram normalizados através de funções lineares para o intervalo de valores suportado pelas RNA,

respectivamente.

 Como foram utilizados dois sistemas diferentes, o SPRING e o SNNS, tornou-se

necessário fazer as conversões entre os dois formatos proprietários.

                                                

32 Dados de previsão denotam àqueles conjuntos de dados que não foram apresentados à RNA na fase de treinamento e
representam o problema a ser modelado pela RNA depois de “treinada”. Dados de teste também podem ser considerados
dados de previsão desde que não tenham sido utilizados para treinamento.
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 Para tanto, a equipe do Departamento de Processamento de Imagens – DPI, do INPE

desenvolveu dois programas com as seguintes características:

• o primeiro, denominado de spring2snns (lê-se: spring to snns, ou spring para snns),

executa a conversão do formato GRB (lê-se grib) do SPRING para o formato

ASCII do SNNS, fazendo simultaneamente a normalização dos valores dos geo-

campos para os valores suportados pelas RNA;

• o segundo, denominado de snns2spring faz o caminho inverso, ou seja, transforma

os arquivos ASCII de resultados gerados pelas RNAs para o formato GRB do

SPRING, expandindo (“desnormalizando”) os valores contidos entre 0,0 e 1,0 para

o intervalo original de valores do geo-campo (valores reais para os numéricos e

valores inteiros para os temáticos).

 A Figura 7.22 mostra as interfaces dos programas desenvolvidos.

Figura 7.22. Programas para conversão e reconversão de arquivos entre SPRING e

SNNS.

 Na Figura 7.22, através da interface à esquerda, foram gerados os arquivos de treinamento

testes e previsão utilizados pelo SNNS, na qual podem ser observados geo-campos numéricos

utilizados como entrada da RNA (iluminados) e o geo-campo temático de saída que produziram

um arquivo de extensão PAT (derivado de “pattern”) capaz de ser lido pelo SNNS. A interface à

direita mostra o caminho de volta, isto é, o arquivo de extensão RES (derivado de “result”) foi

obtido da apresentação, no SNNS, do arquivo de previsão para a RNA, cujo valores foram

reconvertidos para o formato GRB e inseridos num geo-campo temático criado para armazenar o
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resultado da RNA no BDG. Detalhes sobre os arquivos para treinamento, teste, previsão e de

resultados podem ser verificados no Anexo 1.

7.5.3.4 - TREINAMENTO, TESTES E PREVISÃO

 De posse dos arquivos no formato SNNS deu-se início as etapas de treinamento, teste e

previsão por meio de uma das interfaces gráficas do SNNS (Figura 7.23), denominada painel de

controle (“control panel”). Em função da arquitetura da RNA e da lei de aprendizagem escolhida

foram realizados treinamentos supervisionados a partir dos seguintes procedimentos:

• um conjunto de dados é utilizado (335tr) para treinar a RNA e o erro entre a saída

obtida pela RNA e a saída desejada (saída do conjunto de dados de treinamento) vai

sendo minimizada;

• durante este processo de aprendizagem, outro conjunto de dados para teste ou

validação, (224Eteste) é apresentado à RNA após um determinado número de ciclos

de treinamento, permitindo determinar a performance da RNA em estimar a saída

para estes dados não utilizados no treinamento;

• após o treinamento e os testes, um terceiro conjunto de dados, denominado dados

de previsão (Figura 7.21), cuja saída é desconhecida, é utilizado para uma verificação

final do desempenho da RNA..

Figura 7.23. Interface do SNNS para treinamento, teste e previsão (Fonte: Zell et alii

[128]).

 Através da interface mostrada na Figura 7.23 foi possível definir quais os arquivos que

serão utilizados no treinamento, no teste e finalmente na previsão da RNA projetada. Também,

foram selecionadas as funções de aprendizagem, atualização de pesos, inicialização de pesos e

demais parâmetros necessários para realização dos treinamentos (vide Zell et alii [128]). O
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número de parâmetros utilizados, bem como os valores associados a cada um deles dependem

diretamente do algoritmo de aprendizagem. Observa-se na Figura 7.23 que os valores dos 3

campos ao lado da palavra “LEARN” representam os parâmetros utilizados com o algoritmo de

“backpercolation” (Zell et alii [128]) no experimento desenvolvido com RNA (Figura 7.20) que

gerou os resultados de vulnerabilidade para as três áreas de estudo, os quais serão apresentados e

discutidos oportunamente.

 Neste trabalho, inicialmente, foram usados os valores sugeridos no manual do SNNS

(Zell et alii [128]) para o algoritmo de aprendizagem que havia sido definido. Dependendo dos

resultados dos testes durante o treinamento e também na previsão, os valores eram então

modificados e iniciava-se uma nova bateria de treinamentos, testes e previsão. Repetiu-se os

procedimentos até serem obtidas previsões satisfatórias para cada uma das arquiteturas de RNA

projetadas. Todas estas atividades foram registradas em arquivos de texto e monitoradas através

de uma interface de visualização gráfica do SNNS, que indicava o decréscimo da soma dos erros

quadráticos (SSE) entre a saída produzida pela RNA e a saída desejada, conforme mostra a Figura

7.24.

Figura 7.24. Ferramentas para avaliação dos treinamentos e testes.

 Como pode ser visto no gráfico da Figura 7.24, o treinamento terminou após o conjunto

de dados 335tr ter sido apresentado 2000 vezes `a RNA. Também, o leitor deve observar que os



Resultados e Discussão 187

menores valores de erro foram alcançados em torno dos 1500 ciclos (vide as colunas SSE ou MSE

– erro médio quadrático, no texto sombreado da Figura 7.24). Neste ponto, o treinamento

poderia ter sido interrompido, porque seria o momento onde a RNA deveria produzir a melhor

generalização, que no entanto, foi obtida um pouco mais além aos 2000 ciclos, sinalizando que

àquele ponto nos 1500 ciclos, tratava-se de uma região de mínimo local (Hecht-Nielsen [59]; Zell

et alii [128]; Nelson e Illingworth [90]). Acima de 2000, um número excessivo de ciclos de

treinamento poderia reduzir a performance da RNA, ou seja, ocorrendo um “overtraining”,

degradando sua capacidade de generalização, o que de fato ocorreu, quando foram alcançados os

2500 ciclos.

 Para ilustrar sobre estas particularidades no treinamento de RNAs, e ao mesmo tempo,

alcançar os resultados desejados, repetiu-se o experimento, com os mesmos dados, mantendo-se

os mesmos parâmetros anteriores (vide 0; campo “LEARN”), interrompendo-o aos 1500 ciclos,

aos 2000 ciclos e finalizando-o aos 2500 ciclos. A Figura 7.25 apresenta os três resultados das

previsões produzidas pela RNA (Figura 7.20).

Figura 7.25. A) RNA treinada com 1500 ciclos; B) RNA treinada com 2000 ciclos; C)

RNA treinada com 2500 ciclos; D) Modelo gerado por álgebra de mapas (LEGAL).

 Considerando-se como referência o geo-campo temático gerado pela álgebra de mapas

(Figura 7.25-D) e comparando-o com os outros três (Figura 7.25-A, B, C), através de simples
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observação das cores atribuídas à alguns polígonos (vide as setas), constata-se que o melhor

resultado foi obtido pela RNA treinada com 2000 ciclos (Figura 7.25-B). Com relação ao geo-

campo temático representado pela Figura 7.25-C, além das diferentes cores associadas

erroneamente aos polígonos, pode ser verificado que ocorreu uma generalização excessiva com a

inclusão de muitos polígonos pequenos em outras classes, quando comparado com os outros

dois (Figura 7.25-A, B). É provável que o treinamento da RNA tenha sido insuficiente no caso da

Figura 7.25-A, e que ocorreu um “overtraining” no caso da Figura 7.25-C. Estas considerações

servem para ressaltar que a etapa de treinamento da RNA é uma atividade interativa, trabalhosa,

que demanda tempo e experiência do analista, para serem obtidos resultados satisfatórios.

 Retomando-se as comparações, um outro exame entre os dois geo-campos mais

parecidos (Figura 7.25-B e D) revelou diferenças bastante evidentes (veja as setas) entre as

classes de alguns polígonos, que a princípio, não deveriam existir. Assim sendo, revisando-se os

dados inseridos no BDG, procedeu-se uma investigação mais detalhada a fim de identificar as

possíveis causas destas diferenças. Foram identificados alguns erros operacionais ocorridos nas

etapas anteriores aos procedimentos de integração de dados. Inicialmente, identificou-se erros no

preenchimento da tabela de atributos das UTBs, conforme ilustra a Figura 7.26.

Figura 7.26. Erro na associação de classes às UTBs.

 Na Figura 7.26 verifica-se que UTB 0564 foi associada erroneamente a classe de solos

LA5, cuja vulnerabilidade é igual a 1,8, ao invés de estar associada a classe LA2, de
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vulnerabilidade igual a 1,0. Repetiu-se o mesmo erro com a classe de formas de relevo, que

deveria ser Dp11, cuja vulnerabilidade é igual a 1,0, e que foi associada a classe Aptf, de

vulnerabilidade igual a 3,0. Constatou-se os dois erros quando foram confrontados os geo-

campos temáticos com suas respectivas descrições na tabela de atributos das UTBs. Como

conseqüência, estes erros elevaram o valor médio de vulnerabilidade, de maneira que

posteriormente na operação de fatiamento a UTB 0564, foi incluída na classe das áreas

moderadamente vulneráveis, quando deveria ter sido associada à classe das áreas moderadamente

estáveis (as cores associadas a estas classes podem ser vistas na Figura 7.13 ou na Tabela 7.14).

 O outro tipo de erro identificado, ocorreu durante a interpretação da imagem e

identificação das UTBs e trata-se da delimitação incorreta da UTB 0499, conforme pode ser

observado na Figura 7.27.

Figura 7.27. Erro de interpretação da imagem e delimitação de UTBs.

 O erro de delimitação mostrado na Figura 7.27, impossibilitou que fossem feitas

corretamente as associações das classes temáticas e seus respectivos valores de vulnerabilidade,

quando foram executadas as operações zonais (função Atualize, com os operadores MedZ e

MaiZ; ver Barbosa [08]) que possibilitaram o preenchimento da tabela de atributos das UTBs.

 Ao examinar os geo-campos temáticos (saídas) obtidos através da álgebra de mapas em

LEGAL e pela RNA, tanto na Figura 7.26 (erros de associação de classe), quanto na Figura 7.27

(erros de delimitação), observa-se diferenças de classificação nas áreas onde foram cometidos os

erros e, coloca-se as seguintes questões, qual das saídas obtidas é a mais correta e por que?

 Para respondê-las, considerou-se que, com exceção do mapa de geo-objetos das UTBs, os

geo-campos temáticos e numéricos (geologia, formas de relevo, solos e cobertura vegetal e uso da

terra) não continham erros e, desta forma, pode-se dizer que a saída obtida através da RNA é a

mais correta. Justifica-se que, no caso da álgebra de mapas, foram realizadas operações lineares,
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cujos resultados são proporcionais aos dados de entradas e assim, os erros cometidos nas

associações de classes e na delimitação da UTB foram propagados para a saída. Já, no caso da

RNA os erros não foram propagados porque o geo-campo temático obtido, não representa um

conjunto de operações seqüenciais, mas o resultado de um sistema de processamento (concebido

para produzir um padrão de saída a partir de um conjunto de padrões de entrada) que possui

algumas características inspiradas nos sistemas neurais tais como: conter muitos elementos de

processamento maciçamente conectados, aprender através de exemplos, tomar decisões a partir

de dados incompletos, ser tolerante à falhas, possuir habilidade de dar respostas adequadas para

dados de entrada desconhecidos e aproximar funções empíricas e não-lineares (Nelson e

Illingworth [90]).

 Desta maneira, levando-se em conta que os padrões utilizados no treinamento (335tr.pat)

da RNA estavam em sua maioria corretos, pode-se dizer que, em função do que tinha

“aprendido”, a RNA desconsiderou os padrões de entrada errados, produzindo uma saída mais

correta e não proporcional aos dados de entrada. Isto é bem evidente no resultado da previsão da

RNA, principalmente no caso do erro de delimitação da UTB (Figura 7.27), onde pode-se dizer

que o resultado da RNA “prognosticou” o erro, gerando o resultado mais adequado para a

vulnerabilidade do meio físico e indicando uma possível correção destes limites.

7.6 - PRODUTOS

 O principal produto do roteiro metodológico (Figura 6.1) adotado neste trabalho refere-

se ao próprio BDG projetado e construído. O BDG permitiu obter as sínteses previstas na

proposta metodológica de Becker e Egler [10] e avaliar a tecnologias de redes neurais artificiais,

como uma opção alternativa ou complementar às técnicas tradicionais de análise espacial.

Também, a partir dos dados inseridos  no BDG, poderiam ser obtidos produtos parciais tais

como, documentos cartográficos em diversas escalas e projeções, tabelas e gráficos, ou, com a

inserção de novos dados, produtos resultantes de outras metodologias de integração de dados

para fins de ordenamento territorial. Além destes, poderiam ser gerados, em tempo real (Figura

7.28), produtos resultantes da consulta e combinação de um grande número de dados, que seriam

apresentados isoladamente ou em conjunto com outras informações, diretamente no monitor de

vídeo, estimulando o raciocínio e auxiliando o processo de tomada de decisão.
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Figura 7.28. Exemplo de consulta em tempo real.
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 A Figura 7.28 ilustra uma consulta realizada  na área de estudo  principal, na qual o 

usuário desejava obter informações o geo-objeto UTB-U007933.

 Os outros produtos referem-se as sínteses propostas por Becker e Egler [10] e aos

resultados de avaliação sobre a aplicação do modelo de vulnerabilidade natural à erosão em

outras áreas de estudo.

 Com relação as sínteses, os produtos já foram discutidos na seção 7.5.2.5 e também

apresentados, ainda que de forma simplificada, através de várias figuras, a medida que iam sendo

discutidos. Documentos cartográficos em diversos formatos, escalas e projeções referentes às

sínteses parciais ou final, ou de outros produtos disponibilizados nos BDGs, poderão ser gerados

por meio do aplicativo SCARTA [91], utilizando-se os próprios bancos de dados criados neste

trabalho e que estão disponíveis no Anexo I.

 A avaliação do modelo de RNA foi efetuado em uma porção da área de estudo principal e

nas áreas de estudo secundárias, criadas exclusivamente para este fim. Na parte inferior da área de

estudo principal e na área de estudo secundária relativa ao município de Assis Brasil – AC, os

geo-campos temáticos de vulnerabilidade obtidos através da RNA foram confrontados com os

seus respectivos, gerados através de operações de álgebra de mapas. Já para área de estudo

secundária relativa a Folha Rio Fresco (MIR 224), o geo-campo temático de vulnerabilidade

gerado pela RNA foi confrontado com dois geo-campos temáticos, um deles obtido por Barbosa

[08], que utilizou procedimentos em álgebra de mapas (LEGAL) e o outro, gerado através dos

procedimentos manuais34 desenvolvidos por Crepani et alii [31].

 Estas avaliações foram realizadas sobre as matrizes de erros (tabelas de contingência)

obtidas a partir de operações de tabulação cruzada entre os geo-campos temáticos utilizados nas

comparações. Para produzir a matrizes de erros foi utilizada a função Operação Cruzada

disponível no SPRING [91] e nas análises descritivas e estatísticas foi utilizada a planilha

eletrônica.

                                                

33 A fotografia da UTB-U0079 foi obtida nos arquivos do Laboratório de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto da
Secretaria de desenvolvimento Ambiental – SEDAM do estado de Rondônia.

34 No trabalho original, Crepani et alii [31] produziram um mapa final com 21 classes de vulnerabilidade, que foram
agrupadas considerando os intervalos de classe da Tabela 7.14, possibilitando compará-lo com resultados obtidos neste
trabalho para a área de estudo secundária Rio Fresco.
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 A Figura 7.29 mostra os resultados da comparação entre os geo-campos temáticos da

porção inferior da área de estudo principal.

Figura 7.29. Área de estudo principal: comparação Álgebra de Mapas x RNA.

 Observando-se a matriz de erros35 da Figura 7.29, constata-se logo a primeira vista que a

exatidão global, representada pela razão entre o somatório da diagonal principal pelo número

total de elementos (pixels) dos geo-campos temáticos, é igual a 92,8 %. Também um valor

igualmente alto de 0,92 (ou 92%) é encontrado no cálculo da estatística “Kappa”36. Estes dois

valores indicam que existe uma boa equivalência ou concordância (são bastante parecidos) entre

os dois geo-campos comparados.

                                                

35 Os valores das matrizes de erros que foram analisados representam toda a população de elementos (pixels) dos geo-campos
temático que estão sendo confrontados, logo as estatísticas estão sendo determinadas e não estimadas a partir de amostras.

36 A estatística Kappa (Congalton[27]) é uma técnica discreta e multivariada para medir a concordância entre conjuntos de
amostras, muito utilizada para comparar resultados de classificações de produtos de sensores remotos, com informações ou
dados de campo.
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 Entretanto, ao analisar as colunas da matriz de erros (geo-campo temático de referência),

escolhendo-se uma delas, p. ex., a coluna referente a classe estável e dividindo-se o total de pixels

incluídos corretamente na classe (15) pelo total de pixels contidos na classe estável, observa-se

que 88,24% destes pixels tem chance de serem corretamente classificados (exatidão do

produtor37) e que o erro de omissão38 foi de 11,76%. Por outro lado, ao analisar a linha (geo-

campo temático gerado pelo modelo) referente a esta mesma classe, calculando-se a exatidão do

usuário39, ou seja, a razão entre o número de pixels corretamente associado à classe estável (15) e

o número de pixels que foram incluídos na referida classe, verifica-se que 71,43 % dos pixels

considerados como pertencentes a classe estável, realmente pertencem a ela. Isto significa que

28,57% dos pixels incluídos na classe estável no geo-campo temático gerado pelo modelo, não

estão associados a esta classe no geo-campo temático de referência (erro de inclusão40).

 Esta avaliação da classe estável na matriz de erros da Figura 7.29 indicou que, no mapa de

referência, ou para os dados coletados em um eventual trabalho de campo de verificação ou

validação do geo-campo temático de vulnerabilidade, possivelmente, dos 88,24% dos pixels

associados à classe estável, somente 71,43% deverão pertencer realmente a esta classe.

 Analisando-se as outras classes da mesma forma, chama-se a atenção para os seguintes

pontos: as 3 classes intermediárias apresentaram de maneira geral maior porcentagem de exatidão,

apesar de ter ocorrido uma certa confusão de classificação entre elas; a classe vulnerável

apresentou os melhores resultados, sendo neste caso, a classe melhor modelada pela RNA.

 Antes de prosseguir, é importante comentar que se fossem efetuadas as correções

relativas aos erros operacionais mostrados anteriormente (Figura 7.26 e Figura 7.27) e, refeitas as

análises, a concordância entre os dois geo-campos temáticos da Figura 7.29 seria melhor, tendo

em vista que as confusões de classificação entre as classes intermediárias diminuiriam.

                                                

37 Exatidão do produtor – indica a probabilidade de um pixel dos dados de referência (total da coluna) ser corretamente
classificado, ou seja, deseja-se saber quão bem uma certa área pode ser classificada (Congalton [27]).

38 Erro de omissão – indica que os pixels da classe X contidos no geo-campo temático de referência, não foram incluídos na
classe X do geo-campo temático gerado pelo modelo.

39 Exatidão do usuário – indica a probabilidade de um pixel classificado em uma classe, realmente pertencer aquela classe no
dado (mapa, imagem ou dados de verdade terrestre) de referência (Congalton [27]).

40 Erro de inclusão – indica que os pixels incluídos na classe X do geo-campo temático gerado pelo modelo não pertencem a
classe X do geo-campo temático de referência.
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 O mesmo raciocínio deve ser estendido para a comparação das áreas de estudo

secundárias, mostradas a seguir.

Figura 7.30. Área de estudo Assis Brasil: comparação Álgebra de Mapas x RNA.
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Figura 7.31. Área de estudo Rio Fresco: comparação Álgebra de Mapas x RNA.
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Figura 7.32. Área de estudo Rio Fresco: comparação Análise Manual x Álgebra de Mapas.
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Figura 7.33. Área de estudo Rio Fresco: comparação Análise Manual x RNA.
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 Ao analisar as matrizes de erros das áreas de estudo secundárias (Figura 7.30 e Figura

7.31), tomando-se como referência os geo-campos temáticos de vulnerabilidade obtidos através

das operações desenvolvidas em álgebra de mapas, observou-se que as porcentagens de exatidão

global estão acima dos 90%, mantendo-se uma certa confusão para as três classes intermediárias,

notadamente entre as classes Média Vulnerabilidade e Moderadamente Vulneráveis para a área de

estudo Assis Brasil (Figura 7.30). Do ponto de vista ambiental pode-se considerar que através da

RNA, a classificação de vulnerabilidade foi menos rigorosa (possui mais áreas incluídas numa

classe de menor vulnerabilidade) para a área de estudo de Assis Brasil e mais rigorosa (possui

menos áreas estáveis) para a áreas de estudo Rio Fresco (Figura 7.31).

 Como pode ser verificado na Figura 7.32 e na Figura 7.33 ambos os resultados de

exatidão global (álgebra de mapas e RNA) decresceram consideravelmente, mantendo-se em

torno dos 60%, quando foram comparados com os resultados obtidos pelos procedimentos

manuais desenvolvidos por Crepani et alii [31]. Também, aumentaram os erros de omissão e

inclusão, indicando confusão na classificação entre todas as classes.

 Contudo, ao investigar as possíveis causas destes erros, deparou-se com a análise de

resultados entre os valores de vulnerabilidade de unidades de paisagens obtidos através de

operações zonais, especificamente de média zonal, com os valores determinados através dos

procedimentos manuais (Crepani et alii [31]), que foram realizadas por Barbosa [08]. O referido

autor comentou que para a maioria das unidades de paisagem, as diferenças encontradas foram

menores do que 10%. Entretanto, em algumas delas os erros chegaram a alcançar 25%. Nesta

análise, o autor revelou que nas áreas onde os erros superaram os 10%, haviam diferenças

consideráveis entre os limites das unidades de paisagens e os limites dos polígonos dos geo-

campos temáticos utilizados na avaliação da vulnerabilidade e, que nas áreas onde os erros

estavam abaixo dos 5%, os limites coincidiam satisfatoriamente.

 Estas observações fornecidas por Barbosa [08] explicam em parte as diferenças

encontradas entre os dois geo-campos temáticos de vulnerabilidade, tanto na Figura 7.32, quanto

na Figura 7.33. De qualquer maneira, em ambos os casos (álgebra de mapas e RNA) as

classificações efetuadas, foram mais rigorosas, apresentando em geral áreas ambientalmente mais

vulneráveis que o resultado obtido a partir dos procedimentos manuais.

 Outra causa para o decréscimo no desempenho da RNA pode ser atribuída ao próprio

treinamento que a RNA foi submetida. Quer dizer, a RNA foi treinada com dados gerados
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através da álgebra de mapas e desta maneira, a comparação com os geo-campos temáticos

obtidos através da álgebra de mapas nas áreas de estudo secundárias foram mais coerentes. Além

disto, a RNA foi treinada com um conjunto de treinamento que, provavelmente, não continha

todos ou quase todos os padrões de entrada e saída encontrados nas áreas de estudo secundárias.

 Mesmo assim, com base nestes resultados preliminares, permite-se especular que a partir

de conjuntos de dados mais representativos coletados em diferentes regiões da Amazônia poderia

ser desenvolvida uma RNA ou sistemas baseados em RNA capazes de produzir modelos mais

realistas.

 Finalmente, ao encerrar esta seção, vale a pena lembrar que estes resultados nada mais são

do que abstrações da realidade, construídas a partir de modelos, baseados em certos conceitos

estabelecidos, no conhecimento dos especialistas e numa certa quantidade de dados, mas que na

verdade representam somente alguns aspectos dessa realidade.
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Apoiado em bases conceituais e tecnológicas configurou-se um ambiente computacional

que proporcionou a operacionalização de todas as etapas do Detalhamento Metodológico

proposto por Becker e Egler [10] e a avaliação da tecnologia de redes neurais artificiais como uma

ferramenta de análise geográfica. Mostrou-se também que o uso do sistema de informação

geográfica forneceu um suporte tecnológico que facilita a manutenção de uma base de dados

geográficos atualizada, consistindo em um importante instrumento de apoio à gestão do

território.

 Os procedimentos metodológicos adotados permitiram a transposição das propostas de

Becker e Egler [10] e Crepani et alii [31] para um modelo conceitual capaz de ser materializado

através do projeto e implementação de um Banco de Dados Geográficos – BDG, constituído de

um sistema gerenciador de banco de dados – SGBD e de um sistema de informação geográfica –

SIG.

 O BDG forneceu o suporte para a construção de uma base de dados georreferenciados

na qual as entidades geográficas utilizadas nas propostas de Becker e Egler [10] e Crepani et alii

[31] foram modeladas segundo os conceitos de geo-campos e geo-objetos. Estes conceitos se

mostraram adequados tanto para mapear em meio digital as entidades geográficas, quanto para

tratá-las isoladamente ou de forma combinada.
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 O modelo conceitual do BDG e a modelagem geográfica com os conceitos de geo-

campos e geo-objetos, que inicialmente podem dar a impressão de uma formalização teórica

exagerada, até mesmo “burocrática”, são na verdade muito simples e refletiram-se diretamente na

construção do BDG, que preservou a qualidade dos dados primários (mapas), disponibilizando-

os de forma adequada. A materialização do BDG permitiu que os produtos resultantes de

consultas, análises e combinação dos dados correspondesse aos objetivos do presente trabalho,

possibilitando ainda, explorá-los com diferentes técnicas de análise geográfica.

 O BDG, da maneira que foi concebido, pode ser considerado como um instrumento

auxiliar para tomada de decisão apropriado para planejamento e apoio à gestão do território.

Através dele, foram geradas as sínteses relativas à potencialidade social e humana, à

sustentabilidade do ambiente, aos subsídios para ordenação do território. Também, em função

das diferentes técnicas de análise geográfica, álgebra de mapas e rede neural artificial, aplicadas

sobre os dados do meio físico, foi possível a geração de diversos cenários relativos à

vulnerabilidade natural à erosão.

 Na construção da base de dados georreferenciados, foram efetuadas correções,

refinamentos e conversões sobre os dados do meio físico, permitindo prepará-los para os

tratamentos posteriores. Nestes procedimentos, as técnicas de processamento de imagens digitais

utilizadas melhoraram a capacidade interpretativa das imagens e, juntamente com a utilização de

diferentes composições coloridas, facilitaram sobremaneira os procedimentos de interpretação

visual durante o refinamento e a correção dos mapas temáticos. Também foram muito

importantes durante as atividades de interpretação visual para identificação, delimitação e

digitalização das unidades territoriais básicas – UTBs.

 Constatou-se que a atividade de interpretação visual das imagens de satélite efetuada

diretamente na tela do computador apresentou inúmeras vantagens quando comparada aos

procedimentos manuais tradicionais, tendo em vista a possibilidade de utilização de diferentes

escalas de visualização e de diversas técnicas de processamento de imagens que permitem realçar

os alvos de interesse, ampliando as possibilidades de interpretá-los corretamente. Como

desvantagens podem ser apontadas: a perda da visão sinótica das imagens, devido às pequenas

dimensões dos monitores; e o baixo nível de integração existente entre as funções do sistema de

processamento de imagens e do SIG, não ocorrendo quando um único sistema integra ambas as

funções.
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 A definição das entidades geográficas UTBs e setor censitário (Becker e Egler [10];

Crepani et alii [31]) como unidades básicas de informação do território, não só facilitou a

transposição do “Detalhamento Metodológico” para o modelo conceitual do  BDG, mas

sobretudo, possibilitou o desenvolvimento dos procedimentos de análise geográfica que geraram

os resultados previstos na proposta metodológica de Becker e Egler [10]. Isto se deu através das

operações de combinação e síntese dos dados, implementadas através da álgebra de mapas e pela

RNA. As técnicas adotadas permitiram que estes resultados fossem obtidos com um processo de

inferência próximo do processo manual. Este processo não pode ser idêntico, pois durante uma

análise feita por um técnico ou por uma equipe, ocorrem uma série de processos cognitivos

relativos à compreensão do problema que ainda não podem ser modelados computacionalmente.

 Após as operações de análise geográfica que permitiram associar os atributos às entidades

geográficas (UTB e setor censitário), é importante observar que as sínteses previstas na proposta

metodológica de Becker e Egler [10], foram obtidas diretamente da classificação efetuada sobre

os atributos das entidades, sem descaracterizá-las, evitando-se sempre que possível, as tradicionais

operações de “cruzamentos” ou sobreposições entre mapas temáticos, e desta maneira,

preservando-se a integridade da informação básica, isto é, as entidades geográficas. Esta maneira

de proceder permitiu apresentar os resultados de duas formas distintas: a) na forma de um gráfico

bidimensional (Figura 7.15), onde o grau de vulnerabilidade de cada uma das UTBs é plotado em

relação ao nível de potencialidade social e econômica de cada um dos setores censitários e; b) na

forma do geo-campo temático de sustentabilidade. Note-se que esta forma de obtenção das

sínteses (Figuras 7.16 e 7.18) difere conceitualmente da proposta de Becker e Egler [10], 

pois  não  houve  a  sobreposição  de  diferentes temas.  Ao  invés disto,  como  o grau  de 

vulnerabilidade e o nível de potencialidade  encontravam-se na mesma escala relativa  de medida, 

optou-se  por gerar um mapa resultante da espacialização e junção espacial destes atributos.

 Ainda sobre os resultados obtidos da operacionalização do “Detalhamento

Metodológico”, é conveniente comentar que, comparativamente, as diferenças entre as

dimensões das entidades geográficas definidas (UTBs e setores censitários) são muito grandes,

tendo em vista que num único setor censitário podem ser encontradas diversas UTBs. Assim

sendo, pode-se dizer que o levantamento do meio físico foi bem mais detalhado do que o sócio-

econômico visto que as unidades básicas de levantamento político-administrativo podem ser

consideradas genéricas para a escala adotada neste trabalho.
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 Estas observações sugerem uma revisão na definição das unidades de informação sócio-

econômica no contexto da proposta metodológica de Becker e Egler [10], considerando sua

utilização nos Estados da Amazônia Legal, e até mesmo, na forma de agrupamento dos dados

básicos coletados nos censos demográficos. Por exemplo, levando-se em conta que os padrões de

ocupação refletem os processos sociais e políticos atuais e pretéritos numa porção do espaço, e

uma vez que estes padrões são representados pelas UTBs, os setores censitários poderiam ser

desagregados com base nos padrões de ocupação. Dentro destas áreas poderiam ser efetuados

levantamentos complementares, desde que, não fossem infringidos os aspectos legais relativos ao

sigilo de dados e as informações individuais (Artigo 5 da Constituição Federal, incisos XII e

XIV). Ou seja, as próprias UTBs poderiam ser utilizadas, isoladamente ou em grupos, para

complementar as informações sócio-econômicas dentro dos setores censitários ou de outras

unidades político-administrativas ou geoeconômicas.

 Ao comparar o geo-campo temático de subsídios à gestão do território41 com o geo-

campo temático referente à primeira aproximação do ZSEE (ITERON [67]), verificou-se, com

exceção da Zona 6 (Áreas Institucionais), que as demais Zonas apresentaram consideráveis

diferenças nos limites em relação às áreas de expansão e conservação do geo-campo temático de

subsídios à gestão do território (Figura 7.19). Entretanto, ao analisar as indicações das

potencialidades e limitações destas Zonas, observou-se que esta discrepância poderia estar mais

relacionada com as diferenças entre as escalas adotadas nestes trabalhos, do que com as

diferenças metodológicas entre as duas abordagens. As considerações relativas à comparação com

o ZSEE foram cautelosas, tendo em vista que não foi realizado trabalho de campo, onde

poderiam ser verificadas as possíveis causas destas diferenças. Mesmo com estas limitações,

foram realizadas algumas indicações para a expansão do desenvolvimento humano na área de

estudo principal.

 Os experimentos desenvolvidos a partir da tecnologia de redes neurais artificiais (RNAs),

utilizada como uma ferramenta de inferência geográfica, permitiram validar a hipótese de que

uma RNA adequadamente treinada pode complementar ou, até mesmo, substituir outras técnicas

de análise geográfica utilizadas nos SIGs, pelo menos, com relação ao modelo de avaliação da

vulnerabilidade natural à erosão, proposto por Crepani et alii (1996). Esta afirmação foi baseada

                                                

41 Conforme foi apresentado no Capítulo 5, praticamente todos os dados utilizados na área de estudo principal foram obtidos
durante ou são anteriores ao ano de 1991, para permitir uma comparação com a Primeira Aproximação do Zoneamento Sócio
Econômico Ecológico, estabelecido em 1990.
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nos resultados obtidos entre as comparações realizadas na porção inferior da área de estudo

principal (Figura 7.29) e nas áreas de estudo secundárias (Figura 7.30 e Figura 7.31), onde as

diferenças globais entre os cenários obtidos através da álgebra de mapas (LEGAL) e da RNA

foram menores do que 10%.

 Além disto, no caso da porção inferior da área de estudo principal, a análise das

diferenças entre os dois cenários permitiu identificar erros operacionais cometidos na construção

da base de dados (Figura 7.26 e Figura 7.27). Estes erros não foram detectados, nem durante e

nem após os procedimentos realizados através da álgebra de mapas. Uma vez que estes

procedimentos são lineares, as saídas são proporcionais às entradas, ao passo que a RNA, por ser

um sistema não-linear, ignorou as entradas erradas e convergiu para uma saída mais adequada em

função do treinamento a que foi submetida, ou seja, ao que a RNA tinha “aprendido”. Estas

constatações permitem dizer que a utilização de modelos de inferência não-lineares podem

evidenciar falhas operacionais ou certas relações entre os dados, não detectadas pelos modelos

lineares e, que as RNAs poderiam proporcionar uma visão crítica dos resultados de outras

técnicas de análise, além de serem utilizadas para ajudar a ajustar, refinar e validar modelos de

gestão do território.

 No caso da área de estudo secundária Rio Fresco (Figura 7.32 e 7.33) tanto o cenário

obtido pela álgebra de mapas, quanto o cenário obtido pela RNA apresentaram aproximadamente

60% de exatidão global com relação ao cenário obtido pelos procedimentos manuais efetuados

por Crepani et alii [31]. Ressalta-se que estes resultados, relativamente baixos, refletem a falta de

coerência entre os limites dos mapas temáticos, que não foram corrigidos, porque as associações

de classes às UTBs foram feitas manualmente em mesa de luz, permitindo compensar os erros de

delimitação. Também demonstram que são importantes os ajustes e correções nos dados básicos,

quando os procedimentos para integração de dados forem realizados no SIG, caso contrário, os

resultados poderão conter erros grosseiros e não representar o aspecto da realidade que está

sendo modelado. Não obstante, estas comparações  .permitiram concluir que: a) a RNA simulou

com consistência os procedimentos desenvolvidos pela álgebra de mapas, pois foi treinada com

dados gerados pela álgebra de mapas; b) ambos os modelos precisariam ser refinados para que

ficassem mais consistentes em relação ao modelo manual, se este modelo fosse considerado a

melhor abstração da realidade; c) no caso da RNA ser treinada a partir dos dados utilizados nos

procedimentos manuais é possível que, dada a capacidade de adaptação das RNAs, fossem

obtidos cenários muito próximos daqueles gerados pelos procedimentos manuais.
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 Os resultados obtidos no presente trabalho servem para mostrar quão complexo é

modelar a realidade, mesmo a partir de um ferramental tecnológico avançado. A razão disto é que

muitas relações entre os objetos e os fenômenos geográficos não podem ser apreendidas em sua

totalidade através dos atuais esquemas formais e lógicos tratados computacionalmente. Destarte,

mantém-se aberto um amplo campo para a investigação voltado ao entendimento do espaço

geográfico, envolvendo os diversos ramos da inteligência computacional tais como, os sistemas

especialistas, a neurocomputação, a computação evolucionária, etc.

 Por fim, o último comentário refere-se aos programas utilizados. Praticamente, todo

trabalho foi desenvolvido com programas disponibilizados na modalidade de domínio público,

sendo esta, uma decisão tomada desde a elaboração da proposta inicial que serviu de base para

este trabalho. A posição assumida, permitiu constatar que os programas de domínio público

foram eficientes nos diversos procedimentos realizados. Assim sendo, ao considerar que o

sucesso na implantação de uma proposta de zoneamento ecológico-econômico e ordenação do

território, depende diretamente de uma gestão territorial descentralizada, com representação

municipal e participação da coletividade, e que muitos municípios da Amazônia sofrem de uma

carência generalizada de recursos, a utilização de tais programas para a implementação de BDGs

apresenta-se como uma alternativa viável para auxiliar a gestão territorial.
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 ANEXO I

 Este anexo tem por objetivo complementar as informações apresentadas no documento

principal. Constitui-se de um CDROM que contém programas, dados e documentos utilizados

neste trabalho. Para instalação de todos os programas e arquivos serão necessários

aproximadamente 400 megabytes.

PROGRAMAS

ACROBAT READER

 Este é um visualizador de arquivos PDF. Para sua instalação pressione duas vezes o

“mouse” (duplo clique) sobre o arquivo ar40por.exe e siga as instruções.

MI/X

 Este programa é servidor de “Xwindows” freeware para ambiente PC. Deve ser executado

antes do simulador de redes neurais. Para instalá-lo, pressione duas vezes o “mouse” (duplo

clique) sobre o arquivo mix.zip e siga as instruções para descompactá-lo usando o programa

WinZip. Em seguida, selecione e abra a pasta (diretório) onde o arquivo foi descompactado e

execute o programa de instalação install e siga as instruções do instalador.

 Alternativamente pode ser utilizado a versão de demonstração do programa Xwin32 que

possui bem mais recursos. O problema que esta versão gratuita só funciona por duas horas

contínuas. Ou seja, a cada duas horas deve ser reiniciado. Pode ser obtido em:

 http://www.ee.mankato.msus.edu/~paco/xwin32.html;

 http://tucows.jaske.com/xwinserver95.html.

REDATAM-PLUS

 O REDATAM não é um programa de domínio público e pode ser adquirido no seguintes

endereços: http://www.eclac.org/english/Coverpage/CELWEBI.html

      http://www.eclac.org/espanol/portada/redatam.htm
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 O REDATAM não foi liberado para inclusão neste CDROM.

SNNS

 O SNNS foi o simulador de redes neurais artificiais utilizado neste trabalho. Para sua

instalação, pressione duas vezes o “mouse” (duplo clique) sobre o arquivo SNNSv4_1-w32-

full.zip e siga as instruções para descompactá-lo usando o programa WinZip. Também é

importante ler as instruções contidas nos arquivos README na pasta que contém o SNNS

(SNNSv4.1). Para executá-lo, primeiro execute MIX e mininize a janela; selecione e abra a pasta

(diretório) onde o arquivo foi descompactado e execute o arquivo de comandos snns.bat, depois

maximize a janela do MIX e pressione o “mouse”. Atualizações do SNNS podem ser obtidas no

seguinte endereço: http://www.informatik.uni-stuttgart.de/ipvr/bv/projekte/snns/

SPRING 3.3

 O SPRING é o SIG utilizado no trabalho. Para sua instalação pressione duas vezes o

“mouse” (duplo clique) sobre o arquivo instala_spr33a.exe e siga as instruções de instalação.

Atualizações, tutoriais e informações complementares poder ser obtidas no seguinte endereço:

 http://www.dpi.inpe.br/spring/

WINZIP

 O WinZip é um compactador/descompactador de arquivos ZIP. Para sua instalação

pressione duas vezes o “mouse” (duplo clique) sobre o arquivo winzip70.exe e siga as instruções

de instalação. Este programa deve ser instalado primeiro, pois será utilizado para descompactar

todos os arquivos compactados neste CDROM. Atualizações de versão podem ser obtidas em:

 http://www.tucows.agis.net/comp95.html

GHOSTVIEW

 Este é um visualizador de arquivos PS (PostScript) ou PDF. Para sua instalação pressione

duas vezes o “mouse” (duplo clique) sobre o arquivo gview32.exe e siga as instruções.
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DOCUMENTOS

 O arquivo TeseDocFinal.pdf trata-se de um documento para divulgação deste trabalho,

no formato “Acrobat”, que pode ser visualizado e impresso através do programa “Acrobat

Reader”, instalado a partir das instruções acima. Também pode ser utilizado o programa

GhostView que pode ser obtido em:

 http://www.ma.adfa.oz.au/~grf/protected/gs.html

 http://www.seas.ucla.edu/ee5c/ghostView/

 O arquivo SNNS_Manual.zip trata-se do manual para utilização do simulador de redes

neurais. Utilize o WinZip para descompactá-lo e o GhostView para visualizá-lo e imprimi-lo.

Também pode ser utilizado o manual on-line na homepage do SNNS.

 O arquivo RNA_Experimento_16.doc mostra os resultados de um dos diversos

experimentos desenvolvidos com o SNNS. Utilize o Word97 para visualizá-lo.

 O arquivo DicionarioVariaveisRedatam.doc contém o significado das variáveis sócio-

econômicas utilizadas neste trabalho. Utilize o Word97 para visualizá-lo.

DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

 Esta pasta contém as tabelas (arquivos com extensão WK1; formato Lotus 123) obtidas a

partir das consultas realizadas no REDATAM-PLUS.

 Os arquivos no formato XLS (Excel) contém as variáveis sócio-econômicas agrupadas

nos parâmetros educação, saneamento, moradia e renda (Ver Capítulo 7). Os valores de

potencialidade associado à cada atributo das variáveis, pode ser visto utilizando-se o Excel ou

outra planilha eletrônica, apontando o “mouse” na primeira na primeira linha de dados das

colunas -----XIPI.

 O arquivo CG000034.dbf trata-se de uma tabela de atributos de geo-objetos que contém

todas as variáveis e seus respectivos atributos. Pode ser utilizado para substituir o arquivo com o

mesmo nome, na pasta que contém o banco de dados geográficos da área de estudo principal.

 O arquivo TeseSocioEconomia.mdb contém os mesmos dados no formato Access.
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BANCOS DE DADOS GEOGRÁFICOS

 Contém todos os bancos de dados geográficos (BDG) utilizados no trabalho. Todos

estão compactados e deve ser utilizado o WinZip para expandi-los e serem utilizados no

SPRING. Dentro de cada BDG pode ser encontrada uma pasta denominada LEGAL que

contém os todos os programas com as operações de álgebra de mapas desenvolvidos e utilizados

naquele BDG.

DADOS DE TREINAMENTO TESTE E PREVISÃO COM A RNA

 A pasta denominada DadosRNA contém todos os dados utilizados para treinamento,

testes e previsões da rede neural artificial desenvolvida e utilizada para gerar os resultados

mostrados no Capítulo 7.

 


