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As informações espaciais extraídas das imagens de satélite podem subsidiar o
estudo sobre as paisagens. Entretanto, além da materialidade das formas, a Geografia
também se preocupa com a organização do espaço. A interpretação das informações
espaciais extraídas das imagens de satélite deve se pautar nos conceitos geográficos que
permitem o entendimento e a explicação do espaço e de sua organização. As metodologias e
técnicas aqui desenvolvidas tratam o espaço geográfico em sua complementar duplicidade:
das abordagens do espaço absoluto/posicional e relativo/posicional. A extração, nas imagens,
de regiões homogêneas (classes) e de áreas tratam cada porção da superfície como um espaço
absoluto/posicional. Trata‐se de um espaço que contém objetos materiais. Mas essa porção da
superfície é delimitada em função de sua vizinhança. Assim, considerar os objetos materiais
dentro do seu meio leva a interpretação ao espaço relativo/posicional. Neste caso, os objetos
se definem em relação aos outros objetos, contextualmente. O arranjo espacial, estabelecido
pelas formas e distâncias seria uma análise complementar à precedente, das áreas das
classes. A análise espacial realizada a partir das noções de mosaico, agregação,
fragmentação, contigüidade e conexão também se remetem a abordagem do espaço
relativo/posicional.
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CAPÍTULO 6: PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA O RECONHECIMENTO E EXTRAÇÃO DE
DADOS ESPACIAIS

As imagens de satélite apresentam uma ampla gama de informações, visuais e
digitais, sobre as paisagens, além de proporcionar a visão de conjunto e em altitude, tão cara
aos estudos geográficos. A extração dessas informações exige o conhecimento de uma série
de procedimentos técnicos. Uma base cartográfica também se mostra fundamental. A base
cartográfica e as imagens de satélite devem se integrar em um SIG. O programa
computacional escolhido para o desenvolvimento técnico dessa pesquisa possui bom
desempenho no processamento de imagens e vem se aperfeiçoando continuamente. Trata‐se
de um programa computacional desenvolvido pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais) e de domínio público. As últimas versões do programa Spring (Sistema de
Processamento de Informações Georeferenciadas) 3.6, 4.0 e 4.1 foram aqui utilizadas. Esse
capítulo traz a descrição dos procedimentos técnicos aplicados, apresenta a base cartográfica
utilizada, as imagens de satélite e suas particularidades. Apresenta também os critérios de
elaboração das legendas e os detalhes do processamento das imagens.
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6.1. A Base Cartográfica, os Satélites e as Imagens
Segundo Claval [1996, p. 5‐7] uma pesquisa em geografia deve conter algumas
etapas imprescindíveis, dentre as quais a cartografia se destaca como instrumento prioritário
destinado à “situar as observações em suas posições relativas”. Após “observar e descrever
as realidades concretas” o geógrafo deve transferir os resultados das observações para as
cartas desprendendo configurações espaciais. Permite, assim, comparar distribuições e
analisar o papel das distâncias. A localização define uma informação geográfica ao inserir
um objeto dentro de um sistema de coordenadas terrestres [BÉGUIN & PUMAIN, 2000, p.
29]. A base cartográfica utilizada nesta pesquisa foi montada a partir da digitalização1 e
junção das folhas Caraguatatuba (1974), Natividade da Serra (1974), Ubatuba (1991), Ilha
Anchieta (1974), Cunha (1974), Picinguaba (1969) e Juatinga (1974) do IBGE, na escala de
1:50000 e eqüidistância de 20 metros entre as curvas de nível. Dos temas presentes nas cartas
topográficas do IBGE foram utilizados somente as curvas de nível, a drenagem, as vias
(rodovia, estrada de terra, trilhas e caminhos), a área urbana e limite político‐administrativo
do município de Ubatuba. Vale ressaltar, entretanto, que se trata de uma base cartográfica
extremamente desatualizada. Essas cartas foram produzidas a partir do levantamento
aerofotogramétrico realizado pela Força Aérea Norte‐Americana em 1966, e jamais foram
atualizadas. Algumas folhas obtiveram apenas re‐impressões ao longo desses anos. Esse fato
ilustra com propriedade a afirmação de Moraes [1999, p. 133] sobre a “falta de informações
de base” que retardaria “toda a ação planejadora no Brasil”. Além disso, a falta ou a
desatualização das informações, principalmente em relação a cartografia, obriga a geração
dos dados requeridos, acarretando “custo elevado” e demonstrando “a grande
irracionalidade que permeia a estruturação dos sistemas de informações brasileiros”.
Precisamente, nesta pesquisa, um exemplo marcante seria a ausência do traçado da rodovia
BR 101 na folha topográfica de Picinguaba, cuja segunda impressão data de 1991. Quanto à
geração dos dados requeridos seria necessário destacar que, sendo esses realizados
normalmente por recursos humanos mal formados e pouco treinados, a baixa qualidade dos
dados seria uma conseqüência evidente. As cartas topográficas digitalizadas que compõem a
1

A base cartográfica digitalizada foi cedida gentilmente pelo Instituto Florestal.
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base cartográfica desta pesquisa seriam um exemplo do descaso em relação à precisão dos
dados. Uma verificação cuidadosa foi realizada para corrigir alguns problemas.
Originalmente, as curvas de nível não carregavam a informação altimétrica, fato corrigido
posteriormente. Outro problema detectado, cuja correção não seria viável devido ao tempo
de trabalho técnico necessário, seria a correção das linhas em zigue‐zague, digitalizadas com
excesso de nós e originando um arquivo pesado, de difícil manipulação. Apesar desses
problemas, e com a impossibilidade de viabilizar outra fonte de dados, a carta topográfica
digitalizada integrou o SIG como informação geográfica prioritária para a localização, além
de inserir no sistema os temas essenciais para a caracterização inicial da área [figura 6.1].
O recorte municipal adotado reflete a opção pela delimitação político‐
administrativa que, além de destacar efetivamente o “espaço de exercício do planejamento e
ação política” [MORAES, 1999, p. 27‐28], permite definir precisamente a área sobre a qual
vão incidir os dados estatísticos provenientes dos órgãos institucionais (IBGE, CETESB, IF,
etc.) e aqueles derivados do processamento digital das imagens de satélite. Prioriza‐se, neste
recorte espacial, a ação humana em detrimento dos sistemas naturais. Ainda, um critério
técnico interferiu na opção pelo recorte municipal. Para tornar ágil o processamento digital
seria necessário reduzir o tamanho da imagem. Também, a presença na imagem de uma
grande superfície coberta pelo mar acarretaria interferências no processamento das imagens,
principalmente, nas classificações supervisionadas. O recorte municipal propiciou a
eliminação do mar nas imagens, mas como sua execução se dá a partir do reconhecimento de
um único polígono as ilhas foram excluídas. Esse fato, entretanto, não proporcionou
nenhuma perda de informação para a pesquisa, pois as ilhas pertencentes ao município de
Ubatuba possuem ocupação isolada, o que não caracteriza um processo de urbanização
ligado ao turismo, como o observado na parte continental do município. A arbitrariedade
com que foram tratados os limites dos sistemas naturais denuncia, portanto, a prioridade
dada a ação da sociedade e reflete o enfoque da pesquisa sobre a organização espacial.

Parte III – O Sensoriamento Remoto

143

Parte III – O Sensoriamento Remoto

144

As imagens de satélites utilizadas nesta pesquisa representam as duas principais
famílias de satélite de observação terrestre: Landsat e Spot. As imagens Landsat2 são
provenientes dos satélites TM 5 e ETM+ 7 [tabela 6.1]. O satélite ERTS‐1 (Earth Resources
Technology Satellite), posteriormente, chamado Landsat 1 foi lançado pela NASA (National
Aeronautic and Space Agency) em 1972. Desde sua origem, os satélites Landsat por suas
características seriam aplicáveis as temáticas de uso do solo agrícola, florestal, recursos
geológicos e hídricos [KRAMER, 1996, p. 186]. O satélite Landsat 5 possui um imageador3,
Thematic Mapper (TM), e registra comprimentos de onda na parte visível e infra‐vermelho do
espectro eletromagnético. Esse satélite foi lançado em 1984 e deveria permanecer em
funcionamento até 1999, porém sua vida útil foi estendida, sendo que até o ano de 2001 suas
imagens eram captadas. A resolução temporal é de 16 dias, ou seja, a cada 16 dias passa
sobre a mesma área. O satélite Landsat 7, lançado em 1999 [ROBIN, 2002, p. 162], possui as
mesmas inovações tecnológicas que seu antecessor, o satélite Landsat ETM 6, perdido após o
lançamento. O imageador Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) trouxe inovações em
relação à resolução espacial do canal 6. Outra inovação é o canal pancromático. Porém, a
resolução temporal é idêntica a do Landsat TM 5 [KRAMER, 1996, p. 185‐190].
As resoluções espectrais e espaciais variam nos satélites Landsat. O Landsat TM 5
possui na maioria de seus canais, salvo canal 6 termal, uma resolução espacial de 30 x 30
metros, ou seja, a menor unidade da imagem (o pixel) representa 900 m2 da superfície
terrestre. O satélite Landsat ETM+ 7, por sua vez, possui a banda pancromática, cuja
resolução espacial é de 15 x 15 metros, ou 225 m2 na superfície terrestre. O canal termal desse
satélite também apresenta uma resolução espacial diferente do seu precedente [tabela 6.1].

2 Os satélites Landsat apresentam as seguintes características: órbita de 705 km de altitude, velocidade de 7,7 km/seg. e peso de
2 toneladas. Possuem a capacidade de registrar uma cena a cada 24 segundos, sendo que cada cena compreende uma área na
superfície terrestre de 185 x 185 km [KRAMER, 1996, p. 185‐190].
3 Os sensores imageadores são classificados em função do processo de formação da imagem. Os sistemas de imageamento
eletro‐ópticos registram os dados em forma de sinal elétrico, o que permite sua transmissão a distância [NOVO, 1995, p. 58 e p.
77].
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TABELA 6.1: COMPARAÇÃO DAS RESOLUÇÕES ESPECTRAIS E ESPACIAIS DOS SATÉLITES LANDSAT E SPOT
[a partir de ROBIN, 2002, p. 165; www.spotimage.fr, acesso 07/2004;
www.dpi.inpe.br, acesso 11/2001;].
Satélite
L
7

S
5

5e7

Canais
L
Pan

S
Pan

1

Resolução
Espectral (μm)
L
S
0,52‐0,90
0,48‐0,71
visível
visível e
IVP

Resolução
Espacial (metros)
L
S
15 x 15
5 x 5 ou
2,5 x 2,5

0,45‐0,52
azul

30 x 30

Aplicação geral
Corpos de água absorvem energia,
apresentam‐se escuros e permitem seu
delineamento; bom contraste entre
diferentes tipos de ocupação do solo,
como por exemplo, entre áreas
vegetadas e urbanas.
Grande penetração em corpos de água
com elevada transparência permite
estudos batimétricos; sofre absorção
pela clorofila e pigmentos
fotossintéticos auxiliares; apresenta
sensibilidade a plumas de fumaça
oriundas de queimadas ou atividades
industriais. Diferenciação entre solo e
vegetação; entre vegetação coníferas e
decídua.

5e7

5

2

B1

0,52‐0,60
verde

0,50‐0,59
verde

30 x 30

10 x 10

Grande sensibilidade à presença de
sedimentos em suspensão, possibilita
sua análise em termos de quantidade e
qualidade; boa penetração em corpos
de água. Reflectância de vegetação
verde sadia.

5e7

5

3

B2

0,63‐0,69
verme‐
lho

0,61‐0,68
vermelho

30 x 30

10 x 10

A vegetação verde, densa e uniforme,
apresenta grande absorção, fica escura
e permite bom contraste entre as áreas
ocupadas e sem vegetação (ex.: solo
exposto, estradas, áreas urbana);
apresenta bom contraste entre
diferentes tipos e cobertura vegetal
(ex.: campo, cerrado, floresta); permite
análise da variação litológica em
regiões com pouca cobertura vegetal.
Permite mapeamento da drenagem
através da visualização da mata ciliar e
entalhe dos cursos dos rios em regiões
com pouca cobertura vegetal. Banda
utilizada para delimitar a mancha
urbana, incluindo identificação de
novos loteamentos; permite
identificação de áreas agrícolas.

Legenda: L = Landsat; S = Spot; Pan = banda pancromática; IVP = infra‐vermelho próximo; IVM = infra‐vermelho médio; IVD =
infra‐vermelho distante.
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TABELA 6.1: CONTINUAÇÃO

Satélite
L
5e7

S

5e7

5

Canais
L
4

S
B3

5

B4

Resolução
Espectral (μm)
L
S
0,76‐0,90
0,78‐0,89
IVP
IVP

Resolução
Espacial (metros)
L
S
30 x 30
10 x 10

1,55‐1,75
IVM

30 x 30

1,58‐1,75
IVM

20 x 20

Aplicação geral
Corpos d’água absorvem muita
energia nessa banda, ficam escuros,
permitindo o mapeamento da rede de
drenagem e delineamento de corpos de
água. A vegetação verde, densa e
uniforme, reflete energia aparecendo
bem clara. Apresenta sensibilidade à
rugosidade do dossel florestal.
Apresenta sensibilidade à morfologia
do terreno, permitindo a obtenção de
informações sobre a geomorfologia,
solos e geologia; aplicada na análise e
mapeamento de feições geológicas e
estruturais. Separa áreas vegetadas
com pinus e eucalipto. Aplicado para
mapear áreas ocupadas com vegetação
que foram queimadas. Permite
visualização de áreas ocupadas com
macrófitas aquáticas (ex: aguapé).
Permite a identificação agrícola.
Sensibilidade ao teor de umidade das
plantas, aplicado para observação do
estresse na vegetação causado pelo
desequilíbrio hídrico. Sofre
perturbações caso ocorra excesso de
chuva antes da obtenção da cena.
Diferenciação entre nuvens e neve.

5

6

10,4‐12,5
IVD

120 x
120

Sensibilidade aos contrastes térmicos,
servindo para detectar propriedades
termais de rochas, solos, vegetação e
água.

7

6

10,4‐12,5
IVD

60 x 60

Idem anterior.

5e7

7

2,08‐2,35
IVM

30 x 30

Apresenta sensibilidade à morfologia
do terreno, permite obter informações
sobre a geomorfologia, solos e
geologia. Aplicado na identificação de
minerais.

Legenda: L = Landsat; S = Spot; Pan = banda pancromática; IVP = infra‐vermelho próximo; IVM = infra‐vermelho médio; IVD =
infra‐vermelho distante.

Apesar da periodicidade do satélite Landsat ser de 16 dias, a cobertura de nuvens
e interferências acidentais prejudicam a qualidade de algumas imagens. Imagens com
cobertura de nuvens nem sempre são passíveis de serem utilizadas [BONETTI FILHO, 1996].
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A periodicidade irregular apresentada pelas imagens da área de estudo reflete essa
limitação, sendo neste caso, acentuada pela influência marinha e pelas escarpas da Serra do
Mar que dificultam a dispersão das nuvens. Segundo Wilmet [1996, p. 494‐495 in BONN,
org.], a periodicidade de registro das informações espaciais através das imagens de satélite
estariam ligadas à conjuntura da realidade estudada. Os processos atuantes na
transformação da organização espacial possuem, normalmente, uma continuidade no tempo.
E, geralmente, “não reclamam uma periodicidade muito curta”. Nesta pesquisa, o
acompanhamento do processo de ocupação do espaço, através das imagens Landsat4 cobriu
um período de 13 anos, de 1988 a 2001, sendo que as imagens datam de 1988, 1994 e 2001
todas do mês de julho e provenientes do satélite Landsat TM 5. Porém, a presença de nuvens
cobrindo todo o setor sul da área impediu a utilização da imagem de 2001 no estudo multi‐
temporal. Assim, foi necessário recorrer à imagem Landsat ETM+ 7 de 1999, que data do mês
de dezembro, para fechar o período do estudo de acompanhamento.
A imagem Spot (Satellite pour l’Observation de la Terre) utilizada nesta pesquisa é
proveniente do satélite número 5 dessa família, lançado em maio de 2002. A agência
européia ESA (European Space Agency) lançou o primeiro satélite da série em 1986. O satélite
Spot 55 carrega os seguintes sistemas de imageamento: o HRG (Haute Résolution Géométrique)
capaz de gerar dados em quatro níveis diferentes de resolução espacial; o HRS (Haute
Résolution Stéréoscopique) que possibilita a aquisição simultânea de imagens em pares
esterioscópicos; e, finalmente, o Vegetation 2, instrumento de amplo campo de observação
(resolução espacial de 1 km) que integra as quatro bandas do HRG mais a banda B 0
(comprimento de onda de 0,45 a 0,52 μm cobre a parte azul/verde do espectro
eletromagnético). A periodicidade do satélite é de 26 dias. A imagem mais recente usada
nesta pesquisa é, portanto, a do satélite Spot 5 adquirida pela convenção ISIS‐CNES6. A
imagem possui os seguintes canais, registrados pelo imageador HRG 1: pancromático, B 1

As imagens Landsat TM 5 e ETM+ 7 foram gentilmente cedidas pelo INPE ao Laboratório de Aerofotogrametria e
Sensoriamento Remoto (LASERE), Departamento de Geografia, FFLCH/USP para integrar esta pesquisa.
5 O satélite Spot 5 apresenta as seguintes características: órbita de 822 km de altitude, velocidade de 7,4 km/seg e peso de 3
toneladas. Cada cena Spot recobre uma área de 60 x 60 km da superfície terrestre. A vida útil prevista deste satélite é de 5 anos.
6 A convenção ISIS‐CNES (Centre National d’Études Spatiales) possibilita a compra de imagens Spot utilizadas em projetos de
pesquisa científica. O projeto Litoral sul‐sudeste brasileiro é coordenado pelo Dr. Jérôme Fournier, Laboratoire de
Géomorphologie et Environnement littoral de Dinard, França. Esse laboratório pertencente a EPHE (École Pratique des Hautes
Études), sendo também associado ao CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) e ao Institut de Géographie da Sorbonne,
Paris.
4
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(verde), B 2 (vermelho), B 3 (infra‐vermelho próximo), e B 4 (infra‐vermelho médio) e data de
junho de 2003. As resoluções espectrais dessa imagem se assemelham as do satélite Landsat,
mas as resoluções espaciais são distintas [tabela 6.1]. A banda pancromática do Spot 5 possui
uma resolução espacial de 5 x 5 metros. Isso significa que um pixel do canal pancromático do
Spot 5 cobre uma superfície de 25 m2. Os canais do visível e infra‐vermelho próximo (B1, B2 e
B3) possuem resolução espectral de 10 x 10 metros, ou seja, cada pixel desses canais
recobrem uma superfície de 100 m2. Por último, o canal do infra‐vermelho médio (B4) possui
uma resolução espacial de 20 x 20 metros, ou 400 m2. Uma comparação entre as resoluções
espectrais e espaciais das imagens Landsat e Spot mostra que as primeiras possuem alta
resolução

espectral.

As

imagens

Landsat

possuem

estreitas

bandas

espectrais,

principalmente, no comprimento de onda do visível (bandas 1, 2 e 3) e permitem melhor
distinguir os objetos. Entretanto, as imagens Spot possuem resoluções espaciais melhores
adaptadas para separar objetos vizinhos. Essas seriam, então, indicadas para estudos de
áreas heterogêneas com objetos de tamanhos diferentes, como ocorre nas áreas urbanas.
Das rotinas de pré‐processamentos usuais em sensoriamento remoto orbital (as
correções geométrica, radiométrica e atmosférica), somente a geométrica foi realizada.
Segundo Robin [2002, p. 174‐176] a correção geométrica englobaria três etapas. A primeira
etapa consiste na escolha de pontos de controle existentes em uma carta (ou imagem) de
referência, onde as coordenadas geográficas são conhecidas, e na imagem a ser geo‐
referenciada7. Os pontos de controle devem estar bem visíveis em ambas e por isso são
priorizados pontos que representam o cruzamento de estradas, de estradas e rios, etc. A
qualidade da correção geométrica vai depender, inicialmente, da precisão na localização
desses pontos. Depende também do número de pontos de controle, sendo que um número
mínimo (N) seria necessário. E, finalmente, da repartição desses pontos no conjunto da
imagem a ser geo‐referenciada. O bom resultado dessa etapa está diretamente ligado à
qualidade do documento de referência. Cartas desatualizadas ou em escala muito pequena
dificultam o reconhecimento e localização dos pontos de controle.

7 O processo de geo‐referenciamento consiste em “uma transformação geométrica que relaciona coordenadas de uma imagem
(linhas e colunas) com coordenadas de um sistema de projeção cartográfica” [INPE, 1999, p. 14].
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O geo‐referenciamento da imagem Landsat ETM+ 7, de 1999, foi realizado a
partir das cartas topográficas, do IBGE digitalizadas, salvo para a banda pancromática em
que se utilizou pontos GPS (Global Positioning System) levantados em campo. Para as demais
imagens utilizou‐se como referência essa imagem já geo‐referenciada. A segunda etapa da
correção geométrica estabelece “o vínculo, através dos pontos de controle, entre as
coordenadas da imagem e as coordenadas do sistema de referência utilizado” [INPE, 1999, p.
14]. Quanto maior as deformações entre a imagem e o documento de referência maior deverá
ser o grau da transformação polinomial. Normalmente, utiliza‐se transformações polinomiais
de 2° grau para imagens Landsat e Spot, pois essas apresentam “distorções não muito fortes”
[ROBIN, 2002, p. 175]. Na terceira e última fase da correção geométrica, cria‐se uma nova
grade, vazia, porém dentro do sistema de projeção cartográfica precedentemente escolhido.
A nova grade será superposta a imagem onde os pontos de controle serão reconhecidos e
coincidentes. Seria necessário, então, associar para o conjunto dos pixels novos valores de
níveis de cinza através de um método de interpolação [ROBIN, 2002, p. 176]. A correção
geométrica realizada nas imagens Landsat contou com um número de pontos de controle
superior ao número mínimo necessário, porém os pontos não se distribuíram uniformemente
sobre a imagem [tabela 6.2]. Esses se concentraram nas áreas mais intensamente ocupadas,
onde é possível encontrar pontos de cruzamento entre estradas e entre estradas e rios. Essas
áreas concentram‐se nos setores sul e centro do município, nas proximidades da beira‐mar.
Assim, todo o setor norte e áreas escarpadas, não ocupadas, apresentavam poucos pontos de
controle facilmente identificáveis. Por sua vez, a imagem Spot 5 apresenta‐se no formato
GEOTIFF, fato que simplifica sobremaneira o geo‐referenciamento da imagem. Essa imagem
possui uma “correção geométrica de sistema”, isto é, uma correção baseada nos parâmetros
físicos inerentes à situação de aquisição da imagem, como as efemérides, altitude da
plataforma e modelo de referência da Terra. Assim, os pixels da imagem já apresentam um
posicionamento relativo dentro de um determinado sistema de projeção cartográfica,
restando somente “uma translação residual” que pode ser feita com o uso de poucos pontos
de controle [SPRING 4.0, Ajuda]. A margem de erro normalmente aceita na correção
geométrica é de 0,5 pixel para áreas urbanizadas, e de 3 pixels para áreas florestadas [INPE,
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1999, p. 22]. Considerando‐se que grande parte da área de estudo é florestada, a avaliação de
erros dos pontos de controle é satisfatória, pois se encontra inferior a 3 pixels [tabela 6.2].

TABELA 6.2: ERROS DOS PONTOS DE CONTROLE
Imagem e data
Landsat ETM+ 7, de 1999

N° pontos
controle
14

Polinômio/interpolador

N*

2° grau/bilinear

8

6

Erro em
pixels
2,012

Erro em metros
60, 36 x 60,36

Landsat ETM + 7, de 1999,
canal pancromático

12

2° grau/bilinear

6

0,421

12,63 x 12,63

Landsat TM 5, de 2001

12

2° grau/bilinear

6

0,729

21,87 x 21,87

Landsat TM 5, de 1994

13

2° grau/bilinear

6

1,893

56,79 x 56,79

Landsat TM 5, de 1988

13

2° grau/bilinear

6

0,447

13,41 x 13,41

* N representa o número mínimo de pontos de controle exigidos, calculados a partir de: N = ((T + 1) (T + 2)) / 2; onde T é o grau
da transformação polinomial [ROBIN, 2002, p. 174].

Em relação à correção radiométrica, uma pesquisa executada anteriormente
[PANIZZA, 1998] demonstrou que alguns métodos poderiam aumentar o contraste nas
imagens. Os valores radiométricos das imagens aqui utilizadas variam de 0 a 255 níveis de
cinza e correspondem a uma grandeza física, a radiância registrada pelo sensor. Entre a
entrada do sinal no sensor e sua saída, “ruídos de fundo” parasitam esse sinal e alteram os
valores radiométricos [RUBIN, 2002, p. 178‐179]. Uma calibragem permite realizar a
transformação do valor radiométrico de saída do sensor, na radiância de entrada. Ainda um
outro tipo de calibragem permite realizar a transformação dos valores radiométricos em
outra grandeza física, a reflectância. Essa transformação permite, além de melhorar o
contraste nas imagens, melhor caracterizar os alvos na superfície terrestre.
A correção atmosférica, por sua vez, apesar de ser aconselhada para estudos
multi‐temporais [ROBIN, 2002] não foi executada. Essa correção permanece ainda complexa,
sendo que cada um dos métodos vistos na literatura apresenta limitações em relação à
8 O método de interpolação oferecido, “par default”, pelo Spring é o bilinear. Esse método “faz com que o nível de cinza a ser
atribuído ao pixel da imagem corrigida seja determinado a partir do valor dos 4 pixels vizinhos; como resultado, há alteração do
valor do nível de cinza, considerando a sua vizinhança. É aplicado nas regiões da imagem onde há heterogeneidade nos níveis
de cinza dos pixels” [INPE, 1999, p. 15].

Parte III – O Sensoriamento Remoto

151

execução, ora por demandar dados ainda não disponíveis (como os parâmetros da atmosfera,
principalmente aerossóis e vapor de água), ora por considerar a atmosfera homogênea
(hipótese aplicada a áreas de estudo restritas).
Em um estudo sobre a avaliação das correções radiométrica e atmosférica Guyot
et al. [1996, p. 119] afirmam que os valores radiométricos podem ser diretamente ligados a
radiância ou a reflectância dos alvos. Esses sofrem diversas perturbações, ligadas a travessia
do sinal pela atmosfera ou ligados ao sensor, como foi analisado anteriormente. Mas os
autores destacam, como mais uma fonte de interferência, a topografia e afirmam que “depois
da correção dos efeitos atmosféricos, os dados obtidos são aqueles que correspondem a uma
superfície fictícia9”, plana e horizontal, sob um fluxo de radiação uniforme e constante, o que
não corresponderia à realidade. A radiação incidente seria modificada pela topografia,
quando três efeitos podem ocorrer:
•

em uma região montanhosa um pixel pode se encontrar em uma vertente ensolarada;

•

ou o pixel pode se encontrar em uma vertente sombreada;

•

o aumento em altitude pode reduzir o espalhamento e absorção da radiação pela
atmosfera, pois a maior carga de aerossóis encontra‐se na parte mais densa da
atmosfera, isto é, nas zonas mais baixas [GUYOT et al., 1996, p. 120].
Nas imagens utilizadas nesta pesquisa, as escarpas da Serra do Mar denunciam o

efeito sombra ligado a topografia. A exceção, onde esse efeito seria menos visível, seria a
imagem Landsat ETM+ 7 de dezembro de 1999. Isso se explica pelo fato que “em função do
movimento de translação da Terra em torno do sol, as condições de iluminação solar na
superfície da Terra variam ao longo do ano” alterando, assim, o tamanho e o direcionamento
do sombreamento. Durante o inverno as imagens seriam tomadas com ângulo de elevação
solar10 baixo (30°) acarretando sombreamentos maiores. Já no verão as imagens seriam
tomadas com ângulo de elevação solar alto (57°), reduzindo assim o efeito sombra ligado a
topografia [FLORENZANO, 2002, p. 53‐54]. Para corrigir esses efeitos seria necessário um
MNT (Modelo Numérico de Terreno), onde seria possível avaliar o efeito sombra a partir da
declividade, orientação das vertentes, etc. Além disso, seria necessário avaliar também a
“Après la correction des effets atmosphériques, les données que l’on obtient, sont celles qui correspondent à une surface
fictive” [GUYOT et al., 1996, p. 134].
10 O ângulo de elevação solar é o ângulo formado entre o sol e a linha do horizonte [FLORENZANO, 2002, p. 53].
9
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radiação difusa proveniente da atmosfera e do entorno, aumentando consideravelmente a
complexidade do método de correção topográfica [GUYOT et al., 1996, p. 134‐135]. Portanto,
os autores concluem que, em áreas montanhosas, a correção atmosférica deve ser seguida de
uma correção topográfica. Ressaltam também que as correções radiométrica e atmosférica
são imprescindíveis para estudos estimativos, como por exemplo, a estimação da biomassa
através dos índices de vegetação. Essas correções possibilitam também estudos multi‐
temporais, além de permitir a comparação de imagens de satélites diferentes. Porém,
afirmam os autores, quando os canais espectrais dos satélites são relativamente homogêneos,
como acontece com os satélites Landsat e Spot, as informações obtidas são “ligeiramente
diferentes” [GUYOT et al., 1996, p. 124].
Apesar do estudo multi‐temporal proposto para essa pesquisa, a justificativa pela
não execução das correções radiométrica e atmosférica concentra‐se, inicialmente, pelo uso
direto dos valores radiométricos de níveis de cinza, desprezando‐se as transformações para
os valores em radiância e reflectância. Quanto a ausência da correção atmosférica, essa se
justifica por limitações de ordem técnica já que trata‐se de um procedimento ainda complexo
e de difícil execução.
O estudo multi‐temporal que tratou as imagens Landsat de 1988, 1994 e 1999
integrou uma análise de correlação de canais para essas três datas [GUEGAN‐ROUÉ, 1994,
p.84‐85]. O objetivo dessa manipulação seria, justamente, demonstrar a correlação entre os
canais utilizados e avaliar a viabilidade do estudo multi‐temporal. Uma comparação entre os
três canais utilizados (canal 3, 4 e 5) mostrou que há forte correlação nos três canais das
imagens de 1988 e 1994. A imagem de 1999 apresenta correlação inferior em relação aos
demais canais, porém os gráficos mostram, de modo geral, que o comportamento dos níveis
de cinza é semelhante e denuncia os mesmos temas [figura 6.2]. Efetivamente, as imagens
não são provenientes dos mesmos satélites, a de 1999 proveniente do satélite Landsat 7,
sensor ETM+, e as demais do Landsat 5, sensor TM. Esse mesmo comportamento foi
detectado pela correlação estatística entre os canais. Assim como se observou anteriormente,
a correlação é forte entre canais das imagens de 1988 e 1994, e menos forte entre esses e os
canais da imagem de 1999 [quadro 6.3]. Entretanto, esse fato não invibializaria o estudo
multi‐temporal, pois esses satélites, apesar de possuírem sensores diferentes, têm resoluções
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espectrais idênticas, o que segundo Guyot et al. [1996] acarretaria diferenças ínfimas.
Portanto, o estudo multi‐temporal foi executado com as imagens Landsat de 1988, 1994 e
1999.

QUADRO 6.3: MATRIZ DE CORRELAÇÃO ENTRE CANAIS.
Banda 3
1994
1988
1999

1994
1,00
0,87
0,82

Banda 4
1988
0,87
1,00
0,77

1999
0,82
0,77
1,00

1994
1988
1999

1994
1,00
0,97
0,85

Banda 5
1988
0,97
1,00
0,84

1999
0,85
0,85
1,00

1994
1988
1999

1994
1,00
0,96
0,87

1988
0,96
1,00
0,85

1999
0,87
0,85
1,00
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FIGURA 6.2: PERFIS DE NÍVEL DE CINZA E COMPOSIÇÕES COLORIDAS (3, 4, 5).
IMAGENS LANDSAT TM 5 E ETM+7.
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6.2. Os Alvos e as Classes Temáticas
Um feixe de radiação ao atingir um objeto na superfície terrestre pode ser
“absorvido pelo objeto”, “refletido pelo objeto” e/ou “transmitido para as camadas internas
do objeto”. A energia refletida, absorvida ou transmitida pelos objetos varia de acordo com
suas “propriedades físico‐químicas, estrutura e posição em relação à fonte de radiação”. O
sensoriamento remoto orbital utiliza, principalmente, o sol como fonte de radiação
eletromagnética. A radiação solar refletida, dentro dos comprimentos de onda de 0,4 μm a
2,5 μm, é a fonte prioritária de energia registrada nos satélites de observação terrestre
[NOVO, 1995, p. 28‐29 e p. 19‐21]. A radiação refletida pelos objetos da superfície terrestre
carrega informações sobre as propriedades desses objetos. Essas informações são úteis na
definição das classes temáticas usadas nas classificações das imagens. Para estabelecer a
legenda a ser utilizada, uma análise prévia do comportamento espectral dos alvos foi
realizada. O objetivo dessa análise reside em priorizar temas onde ocorra maior
homogeneidade dos valores radiométricos intra‐classe, aumentando conseqüentemente a
discriminação inter‐classes e evitando superposições.
Entre os temas imprescindíveis para análise da organização espacial e sua
transformação, dois são de imediato reconhecimento: a vegetação e a área urbanizada. A
presença maciça da cobertura vegetal provoca a idéia de grande homogeneidade. Porém, na
elaboração da legenda das classificações recorremos à algumas generalizações. Para a área
urbana a dificuldade na definição da legenda reside no tamanho, por vezes, reduzido dos
objetos urbanos. A grande freqüência espacial do urbano também dificulta a discriminação
de alvos próximos. Nestas áreas há contigüidade de superfícies minerais com característica
semelhantes, como o asfalto, áreas construídas, solo exposto, areia, etc. O procedimento da
análise radiométrica dos alvos baseia‐se na leitura, em níveis de cinza, de pixels dos alvos
escolhidos. A leitura é feita no ponto central de uma matriz 5 x 5, em todos os canais da
composição colorida e distribuída por toda a extensão da imagem [figura 6.3]. Os temas
escolhidos para a leitura do comportamento radiométrico foram: areia, solo exposto, rio/mar,
zona construída, zona urbana, floresta, restinga, zona úmida e, finalmente, campo. Assim,
verificou‐se que seria possível uma diferenciação entre alguns alvos que compõem as
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superfícies minerais, como a areia e o solo exposto. O mesmo não ocorreu com os alvos
relativos às zonas construída e urbana, onde ocorreu uma efetiva superposição. A
discriminação dos alvos nas superfícies vegetais também se mostrou reduzida, pois um
envelope de níveis de cinza contém, praticamente, todos os alvos.

FIGURA 6.3: COMPORTAMENTO ESPECTRAL DOS ALVOS
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Portanto, pelo comportamento espectral dos alvos vemos que seria necessário estabelecer
algumas generalizações. Os critérios de generalização basearam‐se na representatividade dos
alvos (freqüência e tamanho) em toda extensão do município de Ubatuba. Em uma imagem,
a representação de um objeto está diretamente ligada a seu tamanho real e ao tamanho do
pixel. Robin [2002, p. 93] precisa que a identificação de um objeto necessita de um pixel de
tamanho adequado. A detecção de um objeto é possível através de um pixel maior que o
objeto, se o contraste desse com seu entorno é suficiente, porém esse objeto não será
identificado com precisão e detalhamento. Para a análise de um objeto, isto é, o estudo de
suas características, é necessário reduzir consideravelmente o tamanho do pixel e dispor de
vários pixels por objeto. Ao considerarmos uma única resolução espacial, aquela das
imagens Landsat utilizadas no estudo multi‐temporal, todos os objetos da imagem não
seriam analisáveis. Alguns seriam somente detectáveis. Esse tipo de situação é comum no
meio urbano, pois muitos objetos possuem tamanhos diferentes [WILMET, 1996]. Além
disso, a organização espacial e a proporção superfície mineral/superfície vegetal divergem
para cada localidade. Com imagens de 30 m de resolução espacial, não poderíamos
distinguir objetos de tamanho reduzido (inferior a 900 m2), em contrapartida o conjunto da
mancha urbana pode ser analisada.
Relação semelhante deve ser considerada para a definição das classes que
compõem a extensa superfície vegetal presente na área de estudo. Nesse caso, deve‐se
considerar a extensão de áreas ocupadas por tipos de vegetação e o tamanho do pixel. Para
tanto, a classificação da vegetação baseou‐se em critérios fisionômicos. Segundo Rizzini
[1997, p. 319] a vegetação tropical deve ser classificada, predominantemente, pela fisionomia.
Contudo, “considerações ecológicas (derivadas do ambiente) e florísticas (tomadas da flora)”
não devem ser descartadas. Para esse autor, a vantagem de uma classificação fisionômica
seria sua simplicidade e praticidade, sendo assim, facilmente aplicada. O esquema de
classificação fitogeográfica da vegetação brasileira proposto pelo IBGE [1992, p. 12‐16]
estabelece a região florística, onde ocorreria determinado tipo de vegetação com um ou mais
gêneros endêmicos, sendo que cada tipo de vegetação (o conjunto formas de vida + clima
dominante) deve ser também considerada como uma região ecológica. Seguindo essa
classificação, na área de estudo, ocorre, principalmente, a formação floresta ombrófila
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densa11, nas variações aluvial, das terras baixas, submontana, montana e alto‐montana.
Outras formações importantes também estão presentes, as formações pioneiras, que são as
vegetações com influência marinha (as restingas), com influência fluviomarinha (os
manguezais) e com influência fluvial (os brejos). Já as formações vegetais que sofreram
influência das atividades humanas são classificadas dentro de um sistema secundário. Esse
sistema divide a sucessão natural da vegetação em 5 fases que indicam os parâmetros
ecológicos do terreno. A progressiva sucessão das fases restabeleceria, então, as condições
edáficas do solo e da vegetação [IBGE, 1992, p. 30‐32].
Segundo Rizzini [1997, p. 311], “só em poucos casos a vegetação de uma região se
mostra uniforme ou pura”, normalmente, ocorre um “mosaico de tipos”, onde dentro de um
mesmo clima, as diferenças de solos possibilitariam as variações. Em razão da resolução
espacial das imagens e do “mosaico de tipos” de vegetação presentes na área de estudo, a
completa identificação das variações da floresta ombrófila densa, das formações pioneiras e
das formações em sucessão natural da vegetação não se concretizou nas classificações das
imagens. Para Valeriano [1984, p. 66] um sistema de classificação, precedente a um
mapeamento,

deve

ser

“abrangente

e

organizado

hierarquicamente”,

pois

uma

“categorização detalhada” da área estudada permite, posteriormente, “a aglutinação das
classes” em classes genéricas, com níveis aceitáveis de exatidão.
O agrupamento abrangeu as superfícies vegetais, minerais e água em 4 etapas
sucessivas [tabela 6.4]. Os critérios estabelecidos para tais agrupamentos seriam a freqüência
e o tamanho das áreas de ocorrência das classes, sendo que algumas classes foram agregadas
em razão da reduzida representatividade na área de estudo. Para a superfície vegetal, as
variações da floresta ombrófila densa relacionadas às diferenças altitudinais não puderam
ser efetivadas, sendo as variações aluvial, das terras baixas, submontana, montana e alto‐
montana agregadas indiscriminadamente na categoria floresta. A formação pioneira de
influência marinha, a restinga, também não pode ser distinguida da categoria genérica citada
acima. Robin [2002, p. 51] precisa que o comportamento espectral das coberturas vegetais é

11 Segundo o IBGE [1992, p. 16‐30] as denominações “floresta ombrófila densa” e “floresta pluvial tropical” são equivalentes. A
designação ombrófila associa‐se aos “fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25ºC) e de alta
precipitação bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que determina uma situação praticamente sem período
biologicamente seco”.
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praticamente o mesmo, isto é, reflectância fraca na parte azul do espectro eletromagnético,
maior na parte verde, em seguida diminui na parte do vermelho, para aumentar
significativamente na parte do infra‐vermelho (tal situação pode ser verificada nas figuras 6.3
e 6.4). Em imagens de baixa resolução espacial, como nas imagens Landsat, as diferenças do
comportamento espectral das coberturas vegetais seriam “quase impossíveis” de distinguir
[ROBIN, 2002, p. 52]. Assim, a classe temática “floresta” [fotografia 6.1] agrega as categorias
de floresta ombrófila densa e restinga. Para as outras formações pioneiras, os manguezais e
os brejos, optou‐se pela formação de uma única classe, a “zona úmida” [fotografia 6.2]. As
formações vegetais do sistema secundário foram denominadas de “capoeira” e “campo
antrópico”. A primeira representa uma associação de fases de sucessão vegetal (3ª, 4ª e 5ª
fases) e caracteriza‐se por vegetação lenhosa, espaçada entre si e com algumas plantas
emergentes. A presença da espécie pioneira Embaúba12 é um indicador de mata secundária
[fotografia 6.3]. A classe “campo antrópico” associa a 1ª e 2ª fases da sucessão vegetal e
caracteriza‐se por vegetação de baixo porte e gramínea [fotografia 6.4]. Essa denominação foi
proposital para diferenciá‐la como uma classe que sofreu intervenção da atividade humana
e, portanto, distinta da formação vegetal campinas ou campo presentes na região sul do país
[IBGE, 1992, p. 30‐32]. A discriminação dessas classes se deu através das características de
forma e textura.

12 A Embaúba, Cecropia pachystachya Trécul (Cecropiaceae), é uma espécie que “prefere as matas secundárias, sendo rara no
interior da mata primária densa” [LORENZI, 2002, p. 97].
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TABELA 6.4: FASES DE AGRUPAMENTO DAS CLASSES
Temas
Água

Fase 1
classes
1) mar/rio
2) rebentação

Super‐ 3) areia
fície
mineral 4) solo exposto

agrupamento
rio + mar
excluída
areia + solo
exposto

5) zona construída
6) zona urbana

Super‐
fície
vegetal

urbana +
urbana densa

classes
1) água

Fase 2
agrupamento

classes
1) água

Fase 3
agrupamento

2) areia / solo
exposto

2) areia / solo
exposto

3) zona
construída
4) zona
urbana

3) zona
construída
4) zona
urbana

7) zona urbana
densa
8) vias

5) vias

9) floresta

6) floresta

10) restinga
11) campo /
gramínea
12) reflorestamento
13) cultura
14) mangue

7) restinga
8) campo /
gramínea

urbana +
urbana densa
+ vias

Fase 4
Classes
1) água

2) areia / solo
exposto

construída +
urbana

3) zona
construída

5) sombra
floresta +
restinga

6) floresta

7) capoeira
8) campo
antrópico

floresta +
capoeira +
sombra

4) cobertura
vegetal
florestal
5) campo
antrópico

excluído
excluído
9) mangue

mangue +
alagado

9) zona
úmida

6) zona úmida

10) alagado
outros

15) sombra
16) máscara

11) sombra
excluído

Em relação à superfície mineral, a classificação do meio urbano destacou,
inicialmente, as zonas urbana e construída. As características texturais da imagem
possibilitam a delimitação de áreas mais densas que representam a classe “zona urbana”. A
“zona construída”, por sua vez, agrega todas as áreas que apresentam algum tipo de
ocupação, sendo que suas características texturais denunciam uma área menos densa que a
classe precedente. O agrupamento de classes de reduzida representatividade nas imagens e
de reduzido tamanho ocorreu para os temas “rio” e “mar” que resultam na classe “água”. O
“mangue” e o “alagado” resultam na classe “zona úmida”. A “areia” e o “solo exposto”
resultam na classe “areia/solo exposto”. Outras classes foram desprezadas em razão da
pequena ocorrência na área de estudo, como por exemplo, o “reflorestamento”, a “cultura
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agrícola” e “rebentação”. A dificuldade de discriminação de objetos urbanos também
provocou o agrupamento das classes “zona urbana densa” e “zona urbana”, resultando na
classe “zona urbana”, sendo que essa também seria agrupada, posteriormente (na fase 4), à
classe “zona construída”. Para Robin [2002, p. 74] o efeito sombra ligado à topografia poderia
acarretar erros em uma classificação. Nas imagens utilizadas para o estudo multi‐temporal
esse efeito ocorre, principalmente, nas vertentes da Serra do Mar, cuja cobertura é facilmente
reconhecida em campo, trata‐se da floresta ombrófica densa. Assim, a classe “sombra” foi
integrada à classe “floresta”, na fase 3 do processo de agrupamento das classes [tabela 6.4].
Portanto,

as

classes

temáticas

utilizadas

nos

estudos

multi‐temporais

apresentam‐se nas fases 3 e 4. As 9 classes da fase 3 exibem maior detalhamento. Para a
superfície mineral, a “zona urbana” é definida através de suas características texturais que
retratam maior densidade. Para a superfície vegetal, as classes “capoeira” e “campo
antrópico” destacam a ocorrência de tipos de vegetação secundária. A fase 4, representa a de
maior generalização, contendo somente 6 classes das 16 iniciais. Trata‐se de uma legenda
sintética, porém com os temas essenciais ao estudo multi‐temporal e que permitiu a
elaboração da carta de transformação temporal.
Segundo Guegan‐Roué [1994, p. 71], o uso das imagens de satélite leva à
necessidade de definir nomenclaturas adaptadas a esse instrumento. As imagens trazem
informações relativas a natureza física dos objetos, desprovida de qualquer conteúdo
funcional “sobre o qual se baseiam as tradicionais tipologias urbanas”. As características
morfológicas, como o tamanho, a freqüência, a organização dos objetos, a estrutura, as redes
seriam elementos apropriados para estabelecer uma classificação. Privilegiando as
características morfológicas da área, outra classificação foi realizada com canal pancromático
da imagem Landsat ETM+ 7, de 1999, cuja resolução espacial é de 15 metros. Essa resolução
permitiu o reconhecimento mais detalhado dos objetos urbanos. Segundo Wilmet [1996, p.
489 in BONN, org.] tal reconhecimento necessita que alguns critérios sejam considerados,
como a superfície das casas em relação à do terreno e a presença da cobertura vegetal nos
terrenos e áreas adjacentes. As classes estabelecidas, para a classificação do canal
pancromático da imagem Landsat de 1999, caracterizam as superfícies vegetal e mineral em
12 classes. As classes das superfícies vegetais são: a “floresta”, a “capoeira”, a “zona úmida”
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e a “floresta sombreada”. As classes das superfícies minerais denunciam as formas de
ocupação e a morfologia das áreas construídas. Essas classes se dividem em: “sítios/cultura
agrícola” [fotografia 6.5], “gramínea/campo antrópico”, “areia/solo exposto”, “habitação
esparsa/capoeira” [fotografia 6.6], “habitação horizontal/vertical” [fotografia 6.7], “habitação
horizontal/jardim” [fotografia 6.8], além dos “vetores de expansão” [fotografia 6.9].
Apresenta, ainda, a classe “água”.

FOTOGRAFIA 6.1: A FLORESTA.

Continuum entre a vegetação das vertentes e das
planícies costeiras. Ocorrência de áreas sombreadas no
alto das vertentes. Praia de Ubatumirim, setor norte do
Município de Ubatuba, SP [A.C. PANIZZA, junho de
2002].
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FOTOGRAFIA 6.2: A ZONA ÚMIDA

Mangue nas margens do rio Escuro. Sertão da praia
Dura, setor sul do Município de Ubatuba, SP [A.C.
PANIZZA, maio de 2002].

FOTOGRAFIA 6.3: A CAPOEIRA

Área em sucessão natural da vegetação. A espécie
pioneira Cecropia pachystachya (Embaúba) é característica
dessa formação vegetal. Bairro do Horto (vale do rio
Comprido), setor central do Município de Ubatuba, SP
[A.C. PANIZZA, maio de 2002].
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FOTOGRAFIA 6.4: O CAMPO ANTRÓPICO

Cobertura vegetal de baixo porte e gramínea. Praia
Maranduba, setor sul do Município de Ubatuba, SP
[A.C. PANIZZA, maio de 2002]

FOTOGRAFIA 6.5: CULTURA AGRÍCOLA

Cultivo de banana no vale do rio Ubatumirim. Setor
norte do Município de Ubatuba, SP [A.C. PANIZZA,
junho de 2002].
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FOTOGRAFIA 6.6: TIPOS DE OCUPAÇÃO DIFUSA

Habitações esparsas em meio à vegetação. Sertão de
Itamumbuca, setor central do Município de
Ubatuba, SP [A.C. PANIZZA, maio de 2002].
Residências secundárias em vertente beira‐mar.
Praia da Fortaleza, setor sul do Município de
Ubatuba, SP [A.C. PANIZZA, maio de 2002].

FOTOGRAFIA 6.7: TIPOS DE OCUPAÇÃO CONCENTRADA

Conjunto de residências secundárias em lotes de 5
metros de frente. Praia do Lázaro, setor sul do
Município de Ubatuba, SP [A.C. PANIZZA, maio de
2002].

Conjunto de prédios na planície da praia Grande.
Setor central do Município de Ubatuba, SP [A.C.
PANIZZA, maio de 2002].
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FOTOGRAFIA 6.8: O BAIRRO JARDIM

Condomínio de residências secundárias. Praia Dura,
setor sul do Município de Ubatuba, SP
[A.C.PANIZZA, maio de 2002].

Residência secundária beira‐mar em terreno amplo
e rodeada por jardins. Praia Fortaleza, setor sul do
Município de Ubatuba, SP [A.C.PANIZZA, maio de
2002].

FOTOGRAFIA 6.9: OS VETORES DE EXPANSÃO

Frente de expansão da ocupação. Terraplanagem na
estrada da Casanga, sertão de Itamumbuca, setor
central do Município de Ubatuba, SP [A.C.
PANIZZA, maio de 2002].

Estrada da Casanga, sertão de Perequê‐Açu, setor
central do Município de Ubatuba, SP [A.C.
PANIZZA, maio de 2002].
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6.3. Das Imagens às Cartas
A energia refletida pelos objetos da superfície terrestre varia segundo suas
propriedades físico‐químicas. Uma análise das curvas teóricas da reflectância13 de alguns
alvos permite escolher os canais espectrais apropriados para extrair as informações
procuradas [figura 6.4]. Os canais espectrais do visível (azul, verde e vermelho) e do infra‐
vermelho representam adequadamente alvos minerais e vegetais, os quais retratam
amplamente os dois principais temas analisados: a cobertura vegetal florestal e as áreas
urbanizadas. Os picos de reflectância dos alvos vegetais (vegetação sadia e grama) ocorrem
no intervalo de 0,50 μm a 0,55 μm (relativos ao comprimento de onda do verde) e também
no comprimento de onda do infra‐vermelho. Os alvos minerais apresentam curvas distintas,
sendo que somente a areia compacta apresenta picos de maior reflectância concentrados
entre os comprimentos de onda do verde, vermelho e também do infra‐vermelho. Os demais
alvos minerais apresentam as maiores reflectâncias nos comprimentos de onda do infra‐
vermelho. As aplicações gerais dos canais nos comprimentos de onda do visível e do infra‐
vermelho [tabela 6.1] mostram que:
1.

Os canais azul e verde são aplicados a detecção de corpos de água;

2.

O canal verde apresenta reflectância da vegetação sadia;

3.

O canal vermelho apresenta contraste entre vegetação e áreas sem vegetação devido a
absorção da energia pela vegetação;

4.

Os canais do infra‐vermelho permitem o delineamento de corpos de água, os quais
absorvem energia e contrastam com as áreas vegetadas, que refletem energia;

5.

Os canais do infra‐vermelho médio denunciam o teor de umidade das plantas.
Nas imagens Landsat, os canais melhor apropriados para contrastar os alvos

minerais e vegetais seriam, então, os canais do comprimento de onda do vermelho (canal 3) e
do infra‐vermelho próximo (canal 4). Completando o trio de canais necessário para o
processamento das imagens de satélite optou‐se pelo canal do comprimento de onda do
infra‐vermelho médio (canal 5). A combinação desses canais é amplamente utilizada em
estudos que opõem superfícies minerais às superfícies vegetais, Panizza [1998], Fonseca
13

Reflectância é a razão entre o fluxo refletido e o fluxo incidente numa superfície [NOVO, 1995, p. 24].
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[1995], Guegan‐Roué [1994], Bariou et al. [1988 apud GUEGAN‐ROUÉ, 1994, p. 269],
Nascimento e Thibault [1987, apud GUEGAN‐ROUÉ, 1994, p. 269].

FIGURA 6.4: CURVAS APROXIMADAS DA REFLECTÂNCIA DE DIFERENTES ALVOS
E BANDAS ESPECTRAIS, EM COMPRIMENTO DE ONDA.
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Fonte: Panizza, 1998, p. 38 [a partir de Bariou et al., 1985, p. 3 (Purdue, 1968) e Bonn, 1990, p. 50 e 74 (Holmes,
1970 e Gower et al., 1988, respectivamente); INPE, 1999, p. 6; Robin, 2002, p. 57].

O processamento das imagens Landsat e Spot integraram procedimentos técnicos
que visam a extração de informações espaciais e multi‐temporais. Esse processamento se
desenvolveu em três etapas [tabela 6.5]. As duas primeiras visaram a caracterização geral da
área de estudo; na última extraiu‐se dados qualitativos e quantitativos da área, o que
possibilitou a análise multi‐temporal das transformações das superfícies vegetais e minerais.
Inicialmente, as composições coloridas proporcionaram a visão de conjunto. Dentre as
inúmeras composições possíveis, as aqui utilizadas para as imagens Landsat superpõem os
canais 5 (R), 4 (G), 3 (B) [figura 5.1] e 4 (R), 5 (G), 3 (B) [utilizada na transformação RGB‐IHS,
que formam a figura 7.4]. Essa última composição colorida também foi usada na fase de
seleção das amostras de treinamento que, posteriormente, aplicou‐se nas rotinas de

Parte III – O Sensoriamento Remoto

169

classificação supervisionada. Para a imagem Spot 5 a composição colorida superpõe os
canais B1 (R), B2 (G), B3 (B) [figura 10.1]. Seguindo com a finalidade de aumentar o contraste
entre as áreas urbanas e vegetadas foi efetuada uma relação entre canais. O NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index)14 é um índice freqüentemente utilizado para
diferenciar áreas com e sem vegetação. Baseia‐se no princípio que a vegetação absorve a
radiação no comprimento de onda do vermelho e reflete no infra‐vermelho próximo, assim, a
relação entre esses canais proporcionaria maior contraste entre os alvos [Wilmet, 1996, p.
127]. Guegan‐Roué [1994] propõe o uso do NDVI em imagens de datas diferentes para
ressaltar as mudanças temporais. O NDVI foi calculado nas imagens Landsat de 1988 e 1999,
gerando a seguinte superposição: NDVI de 1988 (R) e NDVI de 1999 (G e B) [figura 7.1].

TABELA 6.5: ETAPAS DO PROCESSAMENTO DAS IMAGENS LANDSAT E SPOT.

Processamento de
imagens
Composições
coloridas e neo‐
canais

Grades

Classificações
supervisionadas

14

Procedimentos
RGB
NDVI

Imagens
Landsat
/ Spot
Landsat

Informações extraídas
visão sinóptica (figuras 5.1 e figura 10.1);

HS +
pancromático
Geração grade a
partir das curvas
de nível;
Fatiamento;

Landsat
/ Spot
Landsat

Segmentação por
região;
Seleção das
amostras de
treinamento;
Classificador;

Landsat

estabilidade e transformação das superfícies minerais e
vegetais em 1988 e 1999 (figura 7.1);
superposição da resolução espectral à resolução espacial da
banda pancromática (figura 7.4);
grade retangular, interpolador vizinho + próximo, não gera
valores intermediários (carta hipsométrica) e triangular, com
menor aresta de 20m (carta clinográfica);
carta hipsométrica: intervalos fixos de 100 metros (figura 3.6);
carta clinográfica: intervalos segundo a legislação ambiental
(não utilizada);
extração de regiões homogêneas;

Landsat

seleção de amostras;

Landsat

Cartas temáticas;

Landsat

LEGAL

Landsat

extrapola para o conjunto da imagem a classificação
estabelecida na seleção das amostras;
dados qualitativos e quantitativos, em áreas; legendas em 12
(figuras 7.22 e 7.23) e 9 classes (figura 7.6, 7.7 e 7.8);
dados qualitativos e quantitativos da transformação das
superfícies, em áreas; legendas em 36 (figura 7.14 e 7.15) e 6
(figuras 7.10, 7.11, 7.12 e 7.20) classes.

Landsat

NDVI = ((canal IVP ‐ canal V) / (canal IVP + canal V))
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Os demais neo‐canais calculados são originados da transformação RGB‐IHS (do inglês, red,
green, blue e intensity, hue e saturation, ou intensidade, matiz e saturação). Essa transformação
muda os parâmetros de cálculo das cores. Uma cor pode ser considerada como um vetor,
dentro de um espaço de cores (um cubo), onde seria possível realizar somas e subtrações15.
Essa quantificação das cores está presente no processamento de imagens. Uma cor é
composta por raios luminosos, mas o olho humano não estaria capacitado a decompô‐la, não
conseguindo definir a proporção de raios azul, verde ou vermelho quando da percepção de
uma determinada cor [ROBIN, 2002, p. 28‐29]. A visão das cores se realiza “a partir de
sensações psicossensoriais cujo estímulo seria definido pela claridade e pelo comprimento de
onda”. Essas sensações derivam de fatores físicos passíveis de serem representados
matematicamente, o que possibilitaria o uso dos parâmetros intensidade, matiz e saturação
no calculo das cores. A intensidade é definida como o grau de claridade ou de
sombreamento de uma cor, quando essa aparece mais ou menos brilhante e luminosa. Por
exemplo, numa tela de televisão, o valor máximo de intensidade corresponde ao branco e o
mínimo ao preto. A matiz está diretamente ligada ao comprimento de onda refletido ou
emitido e faz com a luz seja percebida colorida. Seria, então, a natureza da cor [PANIZZA,
2001, p. 139]. A saturação é o grau de pureza da cor, quando essa aparece mais ou menos
diluída em branco sendo, então, “inversamente proporcional à proporção de radiação branca
que enfraquece a coloração do raio” [GDTA, 1991, apud PANIZZA,2001, p. 139]. O interesse
da transformação RGB‐IHS seria a simulação da foto‐intepretação nas imagens, já que os
neo‐canais IHS definem áreas de forte contraste [ROBIN, 2002, p. 201]. O neo‐canal I permite
definir a morfologia da paisagem opondo as superfícies minerais em valores altos de
intensidade (em claro) às superfícies vegetais em valores menores de intensidade (em
escuro). O neo‐canal H revela a cor dominante das superfícies vegetais, minerais e água. E,
finalmente, o neo‐canal S permite bom contraste entre as superfícies, sobretudo da mineral
onde é possível delimitar precisamente as áreas urbanas e vias, além da linha de costa e da
rede de drenagem principal. Outra aplicação pertinente da transformação RGB‐IHS seria a

15 A síntese das cores pode ser aditiva (espaço RGB) ou subtrativa (espaço YMC). A síntese aditiva resulta na adição de cores
primárias. Por outro lado, ao subtrair uma cor da luz branca se obtém uma outra cor que é sua complementar. Por exemplo,
branco – azul = amarelo [ROBIN, 2002, p. 27].
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realização de composições coloridas com os neo‐canais IHS que apresentam reduzida
correlação16 e a combinação de imagens de diferentes sensores [figura 7.4].
A segunda etapa do processamento de imagens [tabela 6.5] constituiu no
tratamento de dados altimétricos. Para tanto, foram geradas grades a partir das curvas de
nível digitalizadas. Uma verificação prévia das curvas de nível foi realizada com o objetivo
de averiguar a altitude das mesmas e promover a junção das curvas das diferentes folhas
topográficas que abrangem o município de Ubatuba. Com a finalidade de obter uma melhor
visualização do relevo, que aquela fornecida pela carta topográfica, a carta hipsométrica
[figura 3.6] foi criada a partir de uma grade retangular. Devido ao tamanho do arquivo
contendo as curvas de nível, cujas isolinhas possuem excesso de nós, foi necessário
estabelecer critérios que viabilizassem o procedimento. Normalmente, o caminho que agiliza
procedimentos técnicos leva a perda de informações, o que acaba por limitar o detalhamento
da representação. A grade retangular foi gerada com espaçamento, isto é, resolução em x e y,
de 60 metros, a partir de um método de interpolação que não gera valores intermediários17
entre as curvas. Sobre essa grade definiu‐se um fatiamento em intervalos fixos de 100 metros.
A terceira e última etapa do processamento de imagens abrangeu as
classificações supervisionadas. O objetivo das classificações seria extrair das imagens regiões
homogêneas, onde ocorrem valores radiométricos próximos, quando cada região representa
uma classe temática pré‐determinada. A vantagem da classificação supervisionada seria
permitir a seleção de amostras de treinamento, além de possibilitar uma classificação por
região, diferente da análise pontual proporcionada pela classificação supervisionada por
pixel18. Para Collette et al. [1991, p. 31] as classificações por pixel que consideram somente
critérios radiométricos se mostram pouco eficazes quando se trata de definir conjuntos
homogêneos, particularmente dentro do tecido urbano. A opção pela classificação

16

Matriz de correlação dos neo‐canais HIS:
H
I
S
H
1,00
‐ 0,64
0,20
I
‐ O,64
1,00
‐ 0,44
S
0,20
‐ 0,44
1,00

17 O método de interpolação vizinho mais próximo “gera para cada ponto (x, y) da grade a cota da amostra mais próxima ao
ponto”. Deve ser usado “quando se deseja manter os valores de cotas das amostras na grade, sem gerar valores intermediários”
[SPRING 4.0, Ajuda].
18 A classificação supervisionada por pixel utiliza a informação de cada pixel isolado para definir as regiões homogêneas. Nesse
tipo de classificação também há seleção de amostras de treinamento [INPE, 1999, p. 37].
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supervisionada por região decorre da similaridade do comportamento espectral de alguns
alvos. Essa similaridade interferiu negativamente na qualidade dos resultados das
classificações realizadas por outros métodos19. A confusão entre as classes “efeito sombra” e
“zona úmida” foi um exemplo marcante. Finalmente, a classificação supervisionada por
região leva em conta o pixel e seu contexto, a partir das regiões homogêneas determinadas
pela segmentação da imagem. Essas regiões se definem como “um conjunto de pixels
contíguos, que se espalham bidirecionalmente e apresentam uniformidade espectral” [INPE,
1999, p. 41]. O resultado da segmentação apresenta polígonos de regiões homogêneas que
são usadas na seleção das amostras de treinamento. A fase fundamental do processo de
classificação seria a seleção das amostras. Essas amostras devem ser homogêneas, isto é,
possuir pixels com valores radiométricos próximos, e de tamanho “suficientemente grande
para permitir a estimativa das características espectrais da classe a ser mapeada” [NOVO,
1995, p. 238]. Nesta fase deve haver também uma contínua avaliação das amostras, através
dos dados estatísticos de confusão e desempenho médio. Na ocorrência de amostras mal
classificadas deve haver uma reclassificação ou exclusão das mesmas. A etapa final consiste
na classificação propriamente dita, onde o classificador escolhido20 generaliza, para o
conjunto da imagem, a classificação estabelecida pelas amostras de treinamento. O resultado
final apresenta, por meio de uma carta temática e sua legenda, os dados qualitativos e
quantitativos da área estudada [figuras 7.6, 7.7, 7.8 e 7.22]. Resumidamente, os
procedimentos técnicos das classificações supervisionadas por região passam pelos seguintes
passos:
•

criação de uma imagem segmentada, onde são definidas as regiões homogêneas;

•

criação de um arquivo de contexto que armazena os canais utilizados na classificação, o
tipo de análise (pixel ou região) e as amostras de treinamento;

•

extração de regiões, extrai informações estatísticas (média e variância) das regiões de
uma imagem segmentada;

19 Por outros tipos de classificação entende‐se: classificações não supervisionadas, onde o sistema usa um algoritmo de
agrupamento para identificar as classes, não permitindo a seleção de amostras de treinamento; e classificações supervisionadas
por pixel [INPE, 1999, p. 37].
20 O classificador utilizado é a medida da distância de Battacharya. Esse classificador por regiões mede “a separabilidade
estatística entre um par de classes espectrais, isto é, a distância média entre as distribuições de probabilidades de classes
espectrais”. A classe cuja distância é menor será atribuída a região avaliada [INPE, 1999, p. 43].
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•

seleção das amostras de treinamento para cada classe temática pré‐estabelecida;

•

avaliação das amostras e eventual reclassificação ou exclusão de amostras;

•

classificação e geração da imagem classificada;

•

pós‐classificação, permite extrair pixels isolados;

•

mapeamento, permite transformar a imagem classificada em carta temática.
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Finalmente, o último procedimento executado no processamento das imagens de
satélite deriva da álgebra de mapas, disponível no módulo LEGAL (Linguagem Espacial
para Geoprocessamento Algébrico) do programa Spring. A álgebra de mapas permite o uso
de operações aritméticas que são descritas por expressões semelhantes às utilizadas na
matemática, “exceto pelo fato de envolverem representações de dados espaciais ao invés de
números” [INPE, 2000a]. A programação em LEGAL apresenta uma seqüência de operações
descrita por sentenças que seguem regras gramaticais, envolvendo operadores e dados
espaciais. Os operadores de comparação (== “igual”) e lógicos (&& “interseção”; || “união”)
permitiram a união e interseção de classes temáticas. Os dados espaciais empregados são as
classificações supervisionadas por região. As cartas que resultaram dessa seqüência de
operações são as cartas de síntese da cobertura da terra, de transformação temporal e as
cartas de síntese da evolução dos tipos de transformação da cobertura da terra. As cartas de
síntese, geradas para os anos 1988, 1994 e 1999 [figuras 7.10, 7.11, 7.12] trazem uma legenda
sintética que viabilizou, posteriormente, o estudo multi‐temporal. Essa legenda sintética foi
construída tendo como base as 9 classes da classificação supervisionada por região. Uniram‐
se, então, as classes “floresta”, “capoeira” e “sombra” na classe “cobertura vegetal florestal”
[quadro 6.6]. O mesmo ocorreu para as classes “zona construída” e “zona urbana” que
formaram a classe “zona construída”. As demais classes são: “zona úmida”, “campo
antrópico”, “areia/solo exposto” e “água”.
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QUADRO 6.6: EXEMPLO DE LEGAL PARA AS CARTAS SINTÉTICAS

{// Definindo as variaveis e suas categorias
Tematico ano99 (ʺclasses tematicasʺ) ;
Tematico agreg99 (ʺclasses agregadasʺ) ;
// Recuperando planos
ano99 = Recupere (Nome = ʺrec_cla15_99‐TCʺ) ;
// Criando novo plano
agreg99 = Novo (Nome = ʺC_agreg99ʺ, ResX=30, ResY=30, Escala=60000) ;
// Definindo as relações entre classes
agreg99 = Atribua (CategoriaFim = ʺclasses agregadasʺ)
{ʺcob_veg_florestalʺ : (ano99.Classe == ʺflorestaʺ || ano99.Classe == ʺcapoeiraʺ || ano99.Classe == ʺsombraʺ) ,
ʺz_construidaʺ :(ano99.Classe == ʺzona construidaʺ || ano99.Classe == ʺzona urbanaʺ) ,
ʺz_umidaʺ :(ano99.Classe == ʺzona umidaʺ) ,
ʺcampo_antropicoʺ :(ano99.Classe == ʺcampo_antropicoʺ) ,
ʺareia_soloʺ :(ano99.Classe == ʺareia/solo expostoʺ) ,
ʺaguaʺ :(ano99.Classe == ʺrio/marʺ)} ; }

As cartas de transformação da cobertura da terra foram calculadas através da
interseção das cartas sintéticas em pares multi‐anuais, isto é, 1988‐1994 e 1994‐1999 [figuras
7.14, 7.15]. As duas cartas resultantes dessa operação apresentam legendas exaustivas,
contendo as 36 possibilidades de combinação das 6 classes precedentes. Representam, assim,
combinações que retratam a estabilidade das classes temáticas ou a transformação de uma
classe para outra nos anos consecutivos [tabela 6.7].

QUADRO 6.7: EXEMPLO DE LEGAL PARA AS CARTAS DE TRANSFORMAÇÃO TEMPORAL
{ // Definindo as variaveis e suas categorias
Tematico ano99, ano94, ano88 (ʺclasses agregadasʺ) ;
Tematico transf (ʺtransformaçaoʺ) ;
// Recuperando planos
ano99 = Recupere (Nome = ʺC_agreg99ʺ) ;
ano94 = Recupere (Nome = ʺC_agreg94ʺ) ;
ano88 = Recupere (Nome = ʺC_agreg88ʺ) ;
// Criando novo plano
transf = Novo (Nome = ʺT88_94ʺ, ResX=30, ResY=30, Escala=60000) ;
// Definindo as relações entre classes
transf = Atribua (CategoriaFim = ʺtransformaçaoʺ)
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continuação
{ʺcvf_cvfʺ : (ano94.Classe == ʺcob_veg_florestalʺ && ano88.Classe == ʺcob_veg_florestalʺ) ,
ʺcvf_zuʺ : (ano94.Classe == ʺz_umidaʺ && ano88.Classe == ʺcob_veg_florestalʺ) ,
ʺcvf_caʺ : (ano94.Classe == ʺcampo_antropicoʺ && ano88.Classe == ʺcob_veg_florestalʺ) ,
ʺcvf_zcʺ : (ano94.Classe == ʺz_construidaʺ && ano88.Classe == ʺcob_veg_florestalʺ) ,
ʺcvf_asoloʺ : (ano94.Classe == ʺareia_soloʺ && ano88.Classe == ʺcob_veg_florestalʺ) ,
ʺcvf_aguaʺ : (ano94.Classe == ʺaguaʺ && ano88.Classe == ʺcob_veg_florestalʺ) ,
ʺzu_zuʺ : (ano94.Classe == ʺz_umidaʺ && ano88.Classe == ʺz_umidaʺ) ,
ʺzu_cvfʺ : (ano94.Classe == ʺcob_veg_florestalʺ && ano88.Classe == ʺz_umidaʺ) ,
ʺzu_caʺ : (ano94.Classe == ʺcampo_antropicoʺ && ano88.Classe == ʺz_umidaʺ) ,
ʺzu_zcʺ : (ano94.Classe == ʺz_construidaʺ && ano88.Classe == ʺz_umidaʺ) ,
ʺzu_asoloʺ : (ano94.Classe == ʺareia_soloʺ && ano88.Classe == ʺz_umidaʺ ) ,
ʺzu_aguaʺ : (ano94.Classe == ʺaguaʺ && ano88.Classe == ʺz_umidaʺ) ,
ʺca_caʺ : (ano94.Classe == ʺcampo_antropicoʺ && ano88.Classe == ʺcampo_antropicoʺ) ,
ʺca_cvfʺ : (ano94.Classe == ʺcob_veg_florestalʺ && ano88.Classe == ʺcampo_antropicoʺ) ,
ʺca_zuʺ : (ano94.Classe == ʺz_umidaʺ && ano88.Classe == ʺcampo_antropicoʺ) ,
ʺca_zcʺ : (ano94.Classe == ʺz_construidaʺ && ano88.Classe == ʺcampo_antropicoʺ) ,
ʺca_asoloʺ : (ano94.Classe == ʺareia_soloʺ && ano88.Classe == ʺcampo_antropicoʺ) ,
ʺca_aguaʺ : (ano94.Classe == ʺaguaʺ && ano88.Classe == ʺcampo_antropicoʺ) ,
ʺzc_zcʺ : (ano94.Classe == ʺz_construidaʺ && ano88.Classe == ʺz_construidaʺ) ,
ʺzc_cvfʺ : (ano94.Classe == ʺcob_veg_florestalʺ && ano88.Classe == ʺz_construidaʺ) ,
ʺzc_zuʺ : (ano94.Classe == ʺz_umidaʺ && ano88.Classe == ʺz_construidaʺ) ,
ʺzc_caʺ : (ano94.Classe == ʺcampo_antropicoʺ && ano88.Classe == ʺz_construidaʺ) ,
ʺzc_asoloʺ : (ano94.Classe == ʺareia_soloʺ && ano88.Classe == ʺz_construidaʺ) ,
ʺzc_aguaʺ : (ano94.Classe == ʺaguaʺ && ano88.Classe == ʺz_construidaʺ) ,
ʺasolo_asoloʺ : (ano94.Classe == ʺareia_soloʺ && ano88.Classe == ʺareia_soloʺ) ,
ʺasolo_cvfʺ : (ano94.Classe == ʺcob_veg_florestalʺ && ano88.Classe == ʺareia_soloʺ) ,
ʺasolo_zuʺ : (ano94.Classe == ʺz_umidaʺ && ano88.Classe == ʺareia_soloʺ) ,
ʺasolo_caʺ : (ano94.Classe == ʺcampo_antropicoʺ && ano88.Classe == ʺareia_soloʺ) ,
ʺasolo_zcʺ : (ano94.Classe == ʺz_construidaʺ && ano88.Classe == ʺareia_soloʺ) ,
ʺasolo_aguaʺ : (ano94.Classe == ʺaguaʺ && ano88.Classe == ʺareia_soloʺ) ,
ʺagua_aguaʺ : (ano94.Classe == ʺaguaʺ && ano88.Classe == ʺaguaʺ) ,
ʺagua_zuʺ : (ano94.Classe == ʺz_umidaʺ && ano88.Classe == ʺaguaʺ) ,
ʺagua_asoloʺ : (ano94.Classe == ʺareia_soloʺ && ano88.Classe == ʺaguaʺ) ,
ʺagua_caʺ : (ano94.Classe == ʺcampo_antropicoʺ && ano88.Classe == ʺaguaʺ) ,
ʺagua_zcʺ : (ano94.Classe == ʺz_construidaʺ && ano88.Classe == ʺaguaʺ) ,
ʺagua_cvfʺ :(ano94.Classe == ʺcob_veg_florestalʺ && ano88.Classe == ʺaguaʺ) } ; }
onde: cvf = cobertura vegetal florestal; zu = zona úmida; ca = campo antrópico; zc = zona construída; asolo =
areia/solo exposto.

Finalmente, as cartas de síntese da evolução dos tipos de transformação da
cobertura da terra foram originadas da união de classes das cartas de transformação
temporal dos anos 1988 e 1999 [figura 7.20]. Calculou‐se, portanto, uma legenda com 6
classes que expressam: a estabilidade da superfície vegetal, a estabilidade da superfície
mineral, a transformação da superfície mineral em vegetal, a transformação da superfície
vegetal em mineral, outros tipos de transformações e, finalmente, as superfícies cobertas pela
água [quadro 6.8].
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QUADRO 6.8: EXEMPLO DE LEGAL PARA AS CARTAS DA EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE TRANSFORMAÇÃO

{ // Definindo as variaveis e suas categorias
Tematico T (ʺtransformaçaoʺ) ;
Tematico tipos (ʺtipos_evoluçaoʺ) ;
// Recuperando planos
T = Recupere (Nome = ʺT88_99ʺ) ;
// Criando novo plano
tipos = Novo (Nome = ʺtipos88_99ʺ, ResX=30, ResY=30, Escala=60000) ;
// Definindo as relações entre classes
tipos = Atribua (CategoriaFim = ʺtipos_evoluçaoʺ)
{ʺestabilidade_sup_vegetalʺ: (T.Classe == ʺcvf_cvfʺ || T.Classe == ʺcvf_zuʺ || T.Classe == ʺcvf_caʺ || T.Classe
== ʺzu_zuʺ || T.Classe == ʺzu_cvfʺ || T.Classe == ʺzu_caʺ || T.Classe == ʺca_caʺ || T.Classe == ʺca_cvfʺ ||
T.Classe == ʺca_zuʺ) ,
ʺestabilidade_sup_mineralʺ: (T.Classe == ʺzc_zcʺ || T.Classe == ʺzc_asoloʺ || T.Classe == ʺasolo_asoloʺ ||
T.Classe == ʺasolo_zcʺ) ,
ʺT_sup_veg_mineralʺ: (T.Classe == ʺcvf_zcʺ || T.Classe == ʺcvf_asoloʺ || T.Classe == ʺzu_zcʺ || T.Classe ==
ʺzu_asoloʺ || T.Classe == ʺca_zcʺ || T.Classe == ʺca_asoloʺ) ,
ʺmineral_vegʺ: (T.Classe == ʺzc_cvfʺ || T.Classe == ʺzc_zuʺ || T.Classe == ʺzc_caʺ || T.Classe == ʺasolo_cvfʺ ||
T.Classe == ʺasolo_zuʺ || T.Classe == ʺasolo_caʺ) ,
ʺT_aguaʺ: (T.Classe == ʺcvf_aguaʺ || T.Classe == ʺzu_aguaʺ || T.Classe == ʺca_aguaʺ || T.Classe == ʺzc_aguaʺ ||
T.Classe == ʺasolo_aguaʺ) ,
ʺoutrosʺ: (T.Classe == ʺagua_aguaʺ || T.Classe == ʺagua_zuʺ || T.Classe == ʺagua_asoloʺ || T.Classe ==
ʺagua_caʺ || T.Classe == ʺagua_zcʺ || T.Classe == ʺagua_cvfʺ)} ; }

As informações geradas pelo processamento digital das imagens de satélite se
referem, essencialmente, as características da cobertura da superfície terrestre. O termo
“cobertura da terra”, traduzido do inglês land cover, se refere ao revestimento, enquanto o
termo “uso da terra” remete aos seus diferentes usos [NOVO, 1995, p. 276]. Segundo Wilmet
[in BONN, 1996, p. 505] os satélites são incapazes de captar as funções e usos dos objetos e
superfícies observados, detectando somente as “características topológicas, morfológicas e
fugazes”. Seria preferível, então, utilizar o termo “cobertura da terra”. Os procedimentos
técnicos que viabilizaram a extração de informações espaciais das imagens de satélite geram
cartas como resultados. Essas cartas temáticas possuem classes que representam os tipos de
cobertura. Em Geografia, o termo ocupação do solo é amplamente utilizado, para designar as
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características da ocupação rural ou urbana. George e Verger [1996, p. 319] apresentam esse
termo como sendo aplicado à organização e a utilização do espaço geográfico:

A utilização do espaço para fins produtivos (ocupação agrícola, pastoral,
industrial) ou no contexto de repartição das implantações de atividades, de
serviços e de residências em uma aglomeração urbana, a organização do
espaço21 [GEORGE & VERGER,1996, p. 319].

Portanto, optou‐se pelo termo cobertura da terra para intitular as cartas temáticas
produzidas. Esse termo convém ao tipo de cartografia aqui produzida, pois gerada a partir
das classificações supervisionadas fornece informações qualitativas (tipo de ocupação) e
quantitativas (área e extensão das classes), caracterizando a cobertura da terra e subsidiando
a análise da organização espacial da área de estudo.

“Utilisation de l’espace à des fins productives (occupation agricole, pastorale, industrielle) ou, dans le cadre de la répartition
des implantations d’activités, des services e de résidences, dans une agglomération urbaine, l’organisation de l’espace
[GEORGE & VERGER, 1996, p. 319].

21
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CAPÍTULO 7: A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL OBSERVADA NAS IMAGENS

Para Pinchemel e Pinchemel [1997] a organização espacial seria fruto da
espacialização que marca sobre a superfície terrestre os processos de intervenção da
sociedade, como por exemplo, a apropriação, a exploração e a utilização do solo. A dimensão
horizontal da espacialização, assim como a materialidade da paisagem, podem ser extraídas
das imagens de satélite. Keersmaecker e Lambin [1987, p. 1278‐1279] são enfáticos: “o que o
satélite registra é a paisagem, isto é, o espaço concreto22”. Para eles, as imagens carregam as
características físicas e o arranjo dos elementos da paisagem. Destacam também que os
procedimentos de extração das informações podem se dividir em duas grandes categorias,
aqueles relacionados às propriedades físicas e aqueles relacionados às propriedades
geográficas. Os primeiros seriam exemplificados pelas operações aritméticas (soma,
subtração, divisão e multiplicação). As propriedades físicas aqui exploradas são,
principalmente, o tamanho e a forma dos elementos da paisagem. Os procedimentos técnicos
que extraem as propriedades geográficas são aqueles que evidenciam a organização espacial
(localização e distribuição) e as inter‐relações existentes entre os elementos da paisagem. Mas
os

procedimentos

técnicos

aqui

explorados

podem

também

proporcionar

um

acompanhamento diacrônico. As transformações espaço‐temporais podem revelar a
estabilidade, a progressão e a regressão das classes. Entretanto, para uma análise mais
detalhada, complementar à precedente, é necessário outra escala de observação. Uma melhor
resolução espacial é fornecida pelos canais pancromáticos dos satélites Landsat e Spot.

22

“Ce que le satellite enregistre est le paysage, c’est‐à‐dire l’espace concret” [KEERSMAECKER & LAMBIN, 1987, p. 1278].
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7.1. A Heterogeneidade do Arranjo Espacial
As considerações sobre a extração de dados e utilização das imagens de satélite
elaboradas por Keersmaecker e Lambin [1987] revelam a diversidade de procedimentos
técnicos disponíveis. A análise da organização espacial demanda, entretanto, o conhecimento
das propriedades físicas dos elementos da paisagem como o tamanho, a extensão, a forma, e
também das propriedades geográficas como a localização, a distribuição, as inter‐relações, as
transformações. Os procedimentos técnicos seriam, sobretudo, complementares. Destacando
os elementos físicos, porém sem negligenciar as transformações temporais, Guegan‐Roué
[1994, p. 281] propõe uma metodologia de análise temporal aplicada aos espaços em mutação
através do cálculo de índices de vegetação em imagens de datas diferentes. Novo [1995, p.
244] destaca, por sua vez, que existem vários procedimentos disponíveis para as análises
multi‐temporais. Dentre eles a geração de composições coloridas multi‐data. Entretanto,
ressalta que as imagens integrantes das combinações multi‐datas devem ter um geo‐
referenciamento similiar para que haja uma perfeita superposição. A figura 7.1 possui um
recorte que apresenta o planalto e os setores centro e sul do município de Ubatuba, pois não
há uma superposição satisfatória para o setor norte/nordeste do município. Tal fato decorre
da falta de pontos de controle no setor nordeste, como foi destacado anteriormente. A figura
7.1 resulta da superposição dos NDVI de 1988 e de 1999, na seguinte combinação: NDVI de
1988 em vermelho (R), e NDVI de 1999 em verde (G) e azul (B). Os neo‐canais NDVI
permitem ressaltar os diferentes arranjos espaciais da região do Litoral Norte paulista. As
formas e cores observadas nessa imagem levam a identificação de áreas homogêneas e
heterogêneas em três setores diferentes. Vê‐se na planície costeira a ocupação urbana da
cidade litorânea. Na retaguarda dessa faixa litorânea aparece a cobertura vegetal que cobre
as vertentes da Serra do Mar. O último setor ocorre no planalto onde a ocupação, extensiva,
surge retalhada entre pastos, pequenas parcelas agrícolas e sítios. Os três setores observados
nas imagens denunciam a heterogeneidade do arranjo espacial opondo áreas de ocupação
extensiva (no planalto) às áreas intensamente ocupadas (nas planícies costeiras), separadas
pela grande área homogênea, de cobertura vegetal florestal. Novo [1995, p. 245] destaca
ainda que, de um modo geral, em composições coloridas multi‐temporais as áreas “sujeitas a
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mudanças no tempo sempre estarão associadas a cores, enquanto as regiões que não se
modificaram apresentarão apenas variações de níveis de cinza, entre branco e preto no caso
de serem alvos que mantiveram alta radiância ou baixa radiância nas duas datas,
respectivamente”. A figura 7.2 apresenta o histograma de freqüência de níveis de cinza dos
canais NDVI. Um simples fatiamento23 permite definir os intervalos de níveis de cinza dos
quatro temas presentes na imagem: mar, área urbana, sombra e cobertura vegetal florestal.
Assim, vemos na composição colorida dos neo‐canais NDVI [figura 7.1] as áreas urbanas, de
baixa radiância e estáveis nas duas datas, em tons escuros. A vegetação que possui alta
radiância aparece em tons claros, representando as áreas estáveis nas duas datas.
As áreas sombreadas nas vertentes da Serra aparecem em azul. Essas áreas, de
baixa radiância (níveis de cinza variando entre 60 a 80), são mais numerosas no NDVI de
1988 (imagem do mês de julho). Como no NDVI de 1999 (imagem de dezembro) as áreas
sombreadas são menos numerosas, algumas delas passam a ser representadas por áreas de
maior radiância (níveis de cinza variando entre 160 a 200), cobertas pela floresta. São as
manchas azuis presentes nas vertentes. Essas áreas dificultam sobremaneira a interpretação
da imagem. Analisaremos aqui, principalmente, as áreas de ocupação na planície. A figura
7.124 mostra, basicamente, na área que separa o planalto da planície, a estabilidade da
cobertura vegetal florestal, que manifesta‐se em cores claras, salvo para as áreas sombreadas.
Na planície, os tons escuros mostram áreas que, nas duas datas, apresentam radiância
variando entre os níveis de cinza de 130 e 160 (zona urbana, por exemplo). As áreas que
aparecem em tons claros apresentam, nas duas datas, alta radiância (entre os valores de 160 e
180 para os níveis de cinza). As demais nuanças de cores representam a seguinte legenda:
1.

branco, estabilidade da superfície vegetal;

2.

azul claro, estabilidade da superfície vegetal em vertentes sombreadas;

3.

amarelo claro, estabilidade da superfície vegetal em vertentes sem efeito de sombra.

4.

preto, mar;

5.

cinza escuro e preto, estabilidade da superfície mineral;

6.

bege, estabilidade da superfície vegetal (campo antrópico);

No fatiamento normal foram definidas três faixas, cujo intervalo é constante.
Visando melhorar a visualização da figura 7.1, após o processamento das imagens, as cores da composição colorida foram
realçadas.
23
24
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7.

verde, estabilidade da superfície vegetal e mineral;

8.

laranja‐vermelho, áreas de alta radiância em 1988 (areia/solo exposto, por exemplo);

9.

azul, áreas de alta radiância em 1999 (areia/solo exposto, por exemplo) [PANIZZA et.
al., 2003].
As áreas consideradas em transformação são as de alta radiância e, portanto,

retratadas nas cores laranja‐vermelho ou azul. De modo geral, as áreas de alta radiância que
se encontram na retaguarda das estáveis evoluíram da cobertura vegetal para areia/solo
exposto.
Os tons claros, nas vertentes, e os tons escuros, nas planícies costeiras revelam a
estabilidade dessas superfícies. Manchas coloridas entremeiam essas áreas. A interpretação
visual permite, pela textura da imagem, reconhecer áreas de maior adensamento. Destaca‐se
a área adensada do centro histórico de Ubatuba (em cinza escuro e preto). As áreas ocupadas
localizam‐se, prioritariamente, nas planícies costeiras, mas interiorizam‐se de forma
dispersa. A composição colorida multi‐data dos neo‐canais NDVI apresenta grande
interferência das áreas sombreadas. Mas observamos que as áreas de transformação,
localizadas na retaguarda das áreas estáveis, possuem extensão reduzida e formas
irregulares. As formas lineares representam as vias de transporte. No entanto, a resolução
espacial da composição colorida NDVI, pixel de 30 metros, não permite maior detalhamento
do arranjo espacial da cidade.
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FIGURA 7.1: COMPOSIÇÃO COLORIDA, NDVI 1988 (R), NDVI 1999 (G E B).
SETORES CENTRO E SUL DE UBATUBA, SP.
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FIGURA 7.2: HISTOGRAMA DE FREQÜÊNCIA DE NÍVEIS DE CINZA, CANAIS NDVI DE 1988 E 1999.
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O canal pancromático do satélite Landsat ETM+ 7, cuja resolução espacial é de 15
metros, possibilita uma análise visual mais precisa em relação à morfologia da mancha
urbana. Outra composição colorida permitiu, então, a superposição de canais de resoluções
espaciais diferentes. Utilizamos os neo‐canais I, H e S. O interesse dessa combinação reside
na possibilidade de combinar canais de reduzida correlação. A comparação dos histogramas
de freqüência de níveis de cinza dos neo‐canais IHS, confirma a reduzida correlação entre
eles [figura 7.3]. Entretanto, a comparação dos histogramas dos canais pancromático e
intensidade (I) mostra uma forte correlação. O neo‐canal I foi então desprezado. O canal
pancromático foi utilizado com os demais neo‐canais (S e H). A figura 7.4 apresenta uma
composição colorida a partir dos neo‐canais H em vermelho, S em verde e do canal
pancromático em azul; todos provenientes da imagem Landsat de 1999.

FIGURA 7.3: HISTOGRAMA DOS CANAIS PANCROMÁTICO, I, H E S. IMAGEM LANDSAT ETM +7, DE 1999.
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A forma é, para Keersmaecker e Lambin [1987, p. 1278‐1279], uma propriedade
física da paisagem passível de ser extraída através de diferentes procedimentos técnicos do
processamento de imagens. Para Santos [1997b, p. 50] trata‐se do aspecto visível de um
objeto e quando “tomada isoladamente” representa uma simples “descrição de um
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fenômeno”. Mas, a forma, juntamente com a estrutura, processo e função, representa
também um recurso analítico que permite “apreender a marca da sociedade sobre a
natureza” [SANTOS, 1997b, p. 57]. Neste sentido, a morfologia urbana vista através das
imagens carrega uma característica física e apresenta a descrição de um fenômeno em um
determinado momento. Trata‐se, assim, de um recurso analítico pertinente para o estudo da
organização espacial. Serra [1985, p. 97‐99] afirma que a forma urbana é apreendida pelo seu
“contorno, cor e textura”, denunciando a “disposição no espaço das várias partes da
aglomeração urbana e o conjunto das relações espaciais que estas mantêm entre si e com o
todo”. A figura 7.4 destaca a morfologia urbana do município de Ubatuba, evidenciada pela
resolução espacial de 15 metros do canal pancromático da imagem Landsat. A análise visual
dessa imagem revela tonalidades, formas e texturas. As áreas urbanas apresentam‐se em
azul claro. Mas outros temas também podem ser analisados, tais como: a cobertura vegetal
florestal, em laranja; as zonas úmidas, em azul escuro; o campo antrópico, em verde claro;
areia/solo exposto, em branco; e, finalmente, as áreas de mata em diferentes estágios de
sucessão natural, em laranja claro.
A forma ortogonal de ocupação prevalece em Ubatuba. Segundo Silva [1975, p.
76], durante os séculos XVI e XVII, Ubatuba e o Litoral Norte paulista viveram a instalação
de engenhos de açúcar e aguardente. Data desta época a definição de traços na paisagem que
sobreviveram, “em particular a rede urbana sob a forma do tabuleiro de xadrez”. As
planícies costeiras mais extensas conheceram, assim, ocupações históricas. O “core urbano”
de Ubatuba corresponde a área onde se localizam as edificações históricas, junto ao pequeno
porto de pesca na foz do rio Grande [SILVA, 1975, p. 71]. A figura 7.4 apresenta, em
destaque, esse “core urbano”. A forma e função de centro de serviços impulsionaram seu
adensamento. A rodovia se sobrepõe a essa ocupação. Desde sua completa construção
estrutura o eixo da ocupação, ligando as praias do município do sul ao nordeste. Deste eixo
principal se desprende a ocupação em ambos os lados (em direção à praia e ao “sertão”). A
ocupação linear extensiva, diretamente ligada a exploração turística das paisagens, causa a
saturação da beira‐mar. Com isso, desenvolve‐se uma segunda onda de ocupação na
retaguarda da precedente. Esse fenômeno também pode ser observado na figura 7.1, quando
vemos as manchas coloridas na retaguarda das áreas estáveis de tons escuros. Nesse
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processo de interiorização da ocupação se origina a franja peri‐urbana. Vemos nessa franja os
eixos de transporte ligando as manchas urbanas. Vemos também vazios que entremeiam a
ocupação humana. São parcelas não ocupadas geralmente de “areia/solo exposto” ou
“campo antrópico” [fotografia 7.1].
As figuras 7.1 e 7.4 apresentam uma visão complementar do arranjo espacial. Na
primeira observa‐se as transformações ocorridas em 1988 e 1999, as manchas coloridas, em
laranja‐vermelho e azul. A figura 7.4 afina o detalhamento da visualização e permite
observar as áreas de ocupação estruturadas por vias, ou não, e a presença dos vazios. As
áreas onde ocorreram as transformações multi‐temporais localizam‐se principalmente na
franja peri‐urbana. Com a finalidade de estimar o tamanho das áreas de transformação foi
realizada uma quantificação aproximada dessas parcelas no setor central de Ubatuba,
precisamente nas margens do rio Grande e da rodovia Oswaldo Cruz. A quantificação
realizou‐se sobre a figura 7.1 através da análise visual dessa imagem, quando foram
delimitados polígonos ao redor das manchas vermelhas e azuis [figura 7.5]. O tamanho das
áreas de transformação varia consideravelmente, sobretudo em 1988, quando essas áreas
aumentam de tamanho e quantidade. Nesta data são 33 parcelas detectadas, sendo que a
maior possui uma área de 392.189 m2. Em 1999, o tamanho das parcelas diminui, assim como
sua quantidade (um total de 18 parcelas), sendo a maior de 74.261 m2 [tabela 7.1].
A franja peri‐urbana representa, assim, um espaço em mutação. Assim como foi
visto anteriormente, as áreas de transformação são mais numerosas em 1988 quando
comparada com 1999. Essa mesma tendência foi observada em relação ao aumento do total
de domicílios e de residências secundárias em Ubatuba. O interesse da análise visual do
arranjo espacial proposto concentra‐se no tempo do processamento das imagens. Esses
procedimentos são de rápida execução e produzem uma visualização pertinente das áreas de
transformação. O uso de canais de alta resolução espacial aporta maior detalhamento para a
análise. A qualidade das imagens depende da acuidade no processamento digital.
Entretanto, na interpretação das imagens é imprescindível o conhecimento, em campo, da
área de estudo.
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FOTOGRAFIA 7.1: OS VAZIOS

Terrenos vazios em bairros servidos por vias asfaltadas.
Sertão de Maranduba, setor sul do Município de
Ubatuba, SP [A.C. PANIZZA, maio de 2002]
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FIGURA 7.5: ÁREA CENTRAL DE UBATUBA. COMPOSIÇÃO COLORIDA, NDVI 1988 (R), NDVI (G E B)
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TABELA 7.1: ÁREAS DE TRANSFORMAÇÃO MULTI‐TEMPORAL, 1988 E 1999,
A PARTIR DA COMPOSIÇÃO COLORIDA NDVI, EM M2.

Área (m2)
até 5.000

5.000 a 10.000

10.000 a 15.000

15.000 a 20.000

20.000 a 40.000

40.000 a 60.000
60.000 a 80.000
80.000 a 100.000
acima de 100.000
Total

1988
N° polígono
9
23
40
51
30
44
43
11
24
13
21
14
42
49
31
39
10
41
22
33
52
32
12
27
15
26
34
25
1
2
50
28
29
4

Área (m2)
2.261
4.192
4.786
5.442
5.697
6.195
6.674
7.321
8.033
9.019
9.037
9.267
10.363
10.543
12.304
13.469
15.230
15.269
16.082
16.625
17.610
18.022
19.028
19.251
25.370
27.637
35.939
41.108
49.228
68.552
77.171
99.303
312.393
392.189
1.390.612

1999
N° polígono
18

Área (m2)
3.388

47
37
7
20
16

6.830
7.264
7.400
8.267
8.620

19
45

11.011
14.898

38
54
35

15.057
16.785
18.658

17
8
48
53
36

22.375
24.352
27.171
32.298
44.403

56
6

64.919
74.261

407.957
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7.2. As Classificações Supervisionadas25
Desde a difusão das primeiras imagens de satélite no meio científico que a
literatura especializada vem explorando suas aplicações. Consideradas como um
instrumento de extração de dados espaciais que proporciona a visão de conjunto e a
percepção multi‐temporal, o uso dessas imagens vem sendo amplamente explorado, seja do
ponto de vista técnico‐metodológico como geográfico. Seu interesse é potencializado nos
estudos geográficos, sobretudo em áreas cuja cartografia temática é inexistente ou permanece
carente de atualizações. Segundo Guegan‐Roué [1994, p. 221] a imagem orbital associada a
“dados exógenos”, como estatísticas e cartas temáticas, contribui para melhorar o
conhecimento dos espaços em mutação, além de proporcionar seu acompanhamento
temporal. As classificações supervisionadas por região, do município de Ubatuba, realizadas
nas imagens Landsat de 1988, 1994 e 1999 originaram cartas de cobertura da terra inéditas
[figuras 7.6, 7.7, 7.8]. A legenda apresenta o detalhamento adequado à resolução espacial da
imagem (pixel de 30 metros), prevalecendo o reconhecimento dos temas em regiões de
valores radiométricos próximos. Para cada classe foi, igualmente, estimada sua área. A
comparação das áreas nas três datas permite uma análise multi‐temporal. Assim, pode‐se
detectar o aumento ou decréscimo da área de cada classe [tabela 7.2 e figura 7.9].
A classe “floresta” cobre a maior parte do município de Ubatuba, porém o efeito
sombra ligado ao relevo interfere na sua quantificação. Esse efeito ocorre nas vertentes da
Serra do Mar onde a cobertura vegetal pertence à classe “floresta”. A área dessa classe
apresenta‐se, assim, subestimada, salvo para o ano de 1999 quando a classe “sombra”
representou somente 0,36% do total da área (2,5 km2). A soma das áreas da classe “floresta” e
“sombra” apresenta um cenário mais apropriado. Observamos que a floresta ocupa mais de
80% do território municipal e apresenta‐se, relativamente, estável. Em 1988 as classes
“floresta” e “sombra” recobriam 82,8% do território, em 1994, aproximadamente, 84,5% e em
1999, 82,8%. Foi no ano de 1994 que essas classes atingiram sua maior extensão.
As demais classes recobrem áreas inferiores a 20% do território municipal. Elas
recobrem, aproximadamente, 17,2% em 1988, 15,5% em 1994 e 17,2% em 1999. A classe
25

As cartas apresentadas neste capítulo constam nos seguintes trabalhos publicados: Panizza et al., 2004; Panizza et al., 2003.
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“capoeira” ocupava uma área de, aproximadamente, 4,7% do território municipal em 1988,
5,9% em 1994 e de 6% em 1999. Essa classe registrou no período um aumento de sua área. O
oposto ocorreu com a classe “campo antrópico”. Essa classe recobria uma área de,
aproximadamente, 5% em 1988, de 2,9% em 1994 e de 2% em 1999. As áreas das demais
classes variaram. A classe “areia/solo exposto” registrou uma diminuição de sua área. Em
1988 ela recobria, aproximadamente, 1,51% do território municipal, em 1994, 2% e em 1999
1,8%. A variação das demais classes registra aumento de área no período estudo.
Apresentam os seguintes valores aproximados:
•

“zona construída” (3,3% em 1988; 3,0% em 1994; e 4,5% em 1999);

•

“zona urbana” (1,2% em 1988; 1,0% em 1994; 1,2% em 1999);

•

“zona úmida” (0,8% em 1988; 0,4% em 1994; e 0,6% em 1999);

•

“água” (0,5% em 1988; 0,4% em 1994; e 1% em 1999).

A qualidade da classificação é conseqüência do reconhecimento dos alvos e da
seleção das amostras de treinamento. A classificação por região evita os pixels isolados,
porém confusões entre classes podem ocorrer e subestimar ou superestimar as áreas. No caso
das classificações supervisionadas realizadas a confusão se deu, principalmente, entre as
classes “zona construída” e “zona urbana” e “areia/solo exposto”, “zona úmida” e “sombra”.
Uma avaliação visual das cartas de cobertura da terra apontou a superestimação da classe
“zona construída” e “zona urbana” em 1988. Essa teria sido confundida com a classe
“areia/solo exposto”, cuja resposta espectral é similar. A queda dessas classes em 1994 seria,
então, uma decorrência da superestimação em 1988. Outro problema detectado na análise
visual seria a subestimação da classe “zona úmida” em 1994 e talvez sua superestimação em
1999, pois essa imagem foi tomada na estação chuvosa26 (dezembro), enquanto as duas
outras na estação “menos chuvosa27” (julho). A subestimação da “zona úmida” em 1994 pode
ser verificada, principalmente, na área do sertão do Puruba onde se suspeita haver uma
estrutura de impacto [SOUZA & SOUZA, 1993, p. 21‐22]. Por estrutura de impacto entende‐
Segundo Sant’Anna Neto [1993, p. 52] a primavera (meses de outubro, novembro e dezembro) “constitui‐se a segunda estação
mais chuvosa da região costeira paulista, com cerca de 25% do total médio anual (entre 500 e 700 mm)”.
27 Sant’Anna Neto [1993, p. 51] afirma que o inverno é a época menos chuvosa no litoral paulista, pois “nenhuma área da região
costeira recebe menos que 150 mm de chuvas, portanto, sem uma estação de estiagem invernal marcante”. Nesta época ocorrem
neste litoral 15% das precipitações anuais.
26
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se “estruturas geológicas circulares formadas na superfície terrestre em qualquer tempo
geológico pelo impacto de bólidos celestes das mais variadas dimensões”. Segundo os
autores a estrutura circular de aproximadamente 1 km de diâmetro, localizada “ao fundo da
planície costeira do rio Puruba, encaixada entre esse rio e a extremidade norte do morro
Quiririm”, teria sido gerada pelo impacto de um meteorito28. Essa estrutura apresenta‐se nas
demais imagens como uma zona úmida bem delimitada e com área superior a apresentada
em 1994.

TABELA 7.2: ÁREAS DAS CLASSES, EM KM2 E PORCENTAGEM. CARTA DA COBERTURA DA TERRA.
MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.
Datas
Classes
1. floresta
2. capoeira
3. campo antrópico
4. zona úmida
5. areia/solo exposto
6. zona construída
7. zona urbana
8. água
9. sombra
pixels não classificados
Total

1988
km2
507,0
33,1
35,4
5,8
10,6
23,1
8,7
3,6
73,7
0
701,0

%
72,33
4,72
5,05
0,83
1,51
3,30
1,24
0,51
10,51

100

1994
km2
506,0
41,3
20,0
2,6
14,6
20,8
6,7
2,9
86,1
0
701,0

%
72,18
5,89
2,85
0,37
2,08
2,97
0,96
0,41
12,28

100

1999
km2
578,0
42,5
14,2
4,3
12,3
31,7
8,4
7,1
2,5
0
701,9

%
82,45
6,06
2,03
0,61
1,75
4,52
1,20
1,01
0,36

100

“Algumas características geomorfológicas e geológicas da área sugerem esta hipótese: forma aproximadamente circular; anel
em meia lua de vertentes rochosas com valores de declividades relativamente altos; desnível topográfico da área em relação à
planície aluvial adjacente (rio Puruba); padrão de drenagem aproximadamente centrípeto; associação entre a vegetação nativa e
os sedimentos pelíticos (areia fina) que recobrem a estrutura” [SOUZA & SOUZA, 1993, p. 21].

28
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FIGURA 7.9: ÁREAS DAS CLASSES, EM KM2. CARTA DA COBERTURA DA TERRA.
MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.
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Visando a geração de cartas de transformação temporal foram criadas as cartas
de síntese da cobertura da terra, cuja legenda mais generalizada permitiu a cruzamento dos
dados e o cálculo das áreas de transformação. As cartas de síntese originam‐se da união das
classes temáticas presentes nas classificações supervisionadas por região. Trata‐se da
formação da classe genérica “cobertura vegetal florestal” através da união das classes
“floresta”, “capoeira” e “sombra”. O mesmo ocorreu com a classe “zona construída” que
agregou a classe “zona urbana” [figura 7.10, 7.11, 7.12]. Executada a soma das classes
agregadas, as áreas coincidem com as das classes das classificações supervisionadas. Assim,
as mesmas tendências são observadas. A “cobertura florestal vegetal” ocupa a maior área do
município de Ubatuba, recobrindo em 1988, aproximadamente, 87,6% do território
municipal, em 1994, 90,4% a maior área registrada. Em 1999 recobria, aproximadamente, 89%
do território municipal.
A classe “campo antrópico” recobria uma área de, aproximadamente, 5% em
1988, de 2,9% em 1994 e de 2% em 1999. A classe “areia/solo exposto” recobria,
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aproximadamente, 1,5% do território municipal em 1988, 2% em 1994 e 1,6% em 1999. A
“zona construída” cobria em 1988, aproximadamente, 4,5% do território municipal, em 1994,
3,9% e 1999, 5,7%. As demais classes, “zona úmida” e “água” recobriam, nas três datas
estudadas áreas restritas, inferiores a 1% do território municipal [tabela 7.3 e figura 7.13].
Na comparação das três datas, a variação espaço‐temporal mostra que, apesar de
pequenas alterações, a “cobertura vegetal florestal” recobre, aproximadamente, 90% da
extensão territorial de Ubatuba. Trata‐se de uma classe que apresenta estabilidade no
período estudado. No restante do território em, aproximadamente, 10% de sua área ocorrem
pequenas variações. Entretanto, essas variações podem denunciar ora transformações, ora
confusão entre as classes. Sendo as cartas de síntese fruto da união das classes das
classificações supervisionadas por região, elas carregam os mesmos erros de subestimação
ou superestimação detectados precedentemente. A relativa inércia da materialidade do
sistema espacial [PINCHEMEL e PINCHEMEL, 1997, p. 205] mostra que seria pouco
provável a redução da área construída, por exemplo.
Resumidamente, algumas tendências podem ser ressaltadas, são elas:
•

A cobertura vegetal florestal recobre quase 90% do território municipal. Trata‐se de uma
classe extensa que mostrou um comportamento relativamente estável durante o período
estudado. Porém, as variações registradas nessa classe mostraram um aumento em sua
área de 2,8% entre 1988 e 1994, e uma diminuição de, aproximadamente, 1,5% entre 1994
e 1999;

•

A zona construída, apesar de recobrir extensões muito menores em comparação com a
classe “cobertura vegetal florestal”, apresentou, durante o período estudado, uma
tendência de aumento em suas áreas. Apesar da possível superestimação dessa classe
em 1988, ela recobria, em 1999, 5,7% do território municipal. Trata‐se da segunda classe
mais extensa.

•

O campo antrópico apresentou, durante o período estudado, uma diminuição. Essa
classe teve seu recobrimento diminuído em 2,2%, entre 1988 e 1994, e em,
aproximadamente, 0,8% entre 1994 e 1999;
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A variação das áreas da classe “areia/solo exposto” marcou um aumento do seu
recobrimento em, aproximadamente, 0,6% entre 1988 e 1994, seguido de uma
diminuição em, aproximadamente, 0,3% entre 1994 e 1999. Trata‐se de uma variação
pouco significativa.
Uma análise complementar a essa pode ser construída através das informações

relativas às transformações espaço‐temporais. Essas transformações podem ser descritas
pelos estados de estabilidade, progressão e regressão das classes temáticas.

TABELA 7.3: ÁREAS DAS CLASSES, EM KM2 E PORCENTAGEM. CARTA DE SÍNTESE DA COBERTURA DA TERRA.
MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.
Datas
Classes
1. cobertura vegetal florestal
2. zona úmida
3. campo antrópico
4. zona construída
5. areia/solo exposto
6. água
Total

1988
km2
613,8
5,8
35,4
31,8
10,6
3,6
701,0

%
87,56
0,83
5,05
4,54
1,51
0,51
100

1994
km2
633,4
2,6
20,0
27,5
14,6
2,9
701,0

1999
km2
623,0
4,3
14,2
40,1
12,3
7,1
701,0

%
90,36
0,37
2,85
3,92
2,08
0,41
100

%
88,87
0,61
2,03
5,72
1,75
1,01
100

FIGURA 7.13: ÁREAS DAS CLASSES, EM KM2. CARTA DE SÍNTESE DA COBERTURA DA TERRA.
MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.
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7.3. A Evolução das Transformações
A interseção, em pares, das cartas de síntese gerou duas cartas de transformação
para os anos de 1988‐1994 e 1994‐1999 [figura 7.14 e 7.15]. Fruto da interseção das legendas
com seis classes temáticas, as cartas de transformação temporal apresentam uma legenda
exaustiva contendo todas as 36 possibilidades de combinação entre as classes da carta de
origem. Essa legenda mostra a estabilidade das classes ou a transformação de uma classe
para outra. Nota‐se, entretanto, que a área em estabilidade é significativamente mais
importante que a área onde ocorreu transformação de uma classe para outra. A estabilidade
das classes representava 90,5% da área total do município entre 1988‐1994; e 90,8%, entre
1994‐1999. Assim, as áreas de transformação encontravam‐se reduzidas a somente 9,5% entre
1988‐1994; e a 9,2% entre 1994‐1999 [tabela 7.4]. As transformações representam a progressão
ou a regressão de uma classe. Para desprender da legenda informações de interesse aos
objetivos propostos quatro fenômenos foram destacados: a estabilidade das classes, a
progressão da cobertura vegetal, a regressão da cobertura vegetal, e, por último, a
progressão da zona construída [tabela 7.5].

TABELA 7.4: TOTAIS DE ESTABILIDADE E TRANSFORMAÇÃO, EM KM2 E PORCENTAGEM. CARTA DE
TRANSFORMAÇÃO TEMPORAL, MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.

Estado
Estabilidade das classes
Transformação das classes
Total geral

1988‐1994
%
Km2
629,3
90,5
66,1
9,5
695,4
100

1994‐1999
Km2
%
633,1
90,8
64,4
9,2
697,5
100

Parte III – O Sensoriamento Remoto

204

Parte III – O Sensoriamento Remoto

205

Parte III – O Sensoriamento Remoto

206

TABELA 7.5: ÁREAS DAS CLASSES, EM KM2 E PORCENTAGEM. CARTA DE TRANSFORMAÇÃO TEMPORAL,
MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.

Estado

Classes temáticas

1988‐1994
Km2
%
600,2
86,31
14,5
2,09
8,7
1,25
4,1
0,59
1,1
0,16
0,7
0,10

1994‐1999
Km2
%
607,1
87,04
15,7
2,25
4,4
0,63
3,6
0,52
1,1
0,16
1,2
0,17

Estabilidade

cobertura vegetal florestal‐cobertura vegetal florestal
zona construída‐zona construída
campo antrópico‐campo antrópico
areia/solo exposto‐areia solo exposto
zona úmida‐zona úmida
água‐água

Progressão
da
cobertura
vegetal

campo antrópico‐cobertura vegetal florestal
areia/solo exposto‐cobertura vegetal florestal
areia/solo exposto‐campo antrópico
zona úmida‐cobertura vegetal florestal
zona úmida‐campo antrópico
areia/solo exposto‐zona úmida

16,3
2,4
2,0
3,9
0,2
0,0

2,34
0,35
0,29
0,56
0,03
0,00

6,8
2,4
1,8
1,1
0,1
0,0

0,97
0,34
0,26
0,16
0,01
0,00

Regressão
da
cobertura
vegetal

cobertura vegetal florestal‐campo antrópico
campo antrópico‐areia/solo exposto
cobertura vegetal florestal‐areia/solo exposto
cobertura vegetal florestal‐zona úmida
cobertura vegetal florestal‐água
zona úmida‐areia/solo exposto

4,3
3,4
1,5
1,2
0,7
0,0

0,62
0,49
0,22
0,17
0,10
0,00

5,1
2,1
3,2
3,0
2,3
0,0

0,73
0,30
0,46
0,43
0,33
0,00

Progressão
da zona
construída

cobertura vegetal florestal‐zona construída
campo antrópico‐zona construída
areia/solo exposto‐zona construída
zona úmida‐zona construída

4,0
6,5
1,4
0,4

0,58
0,93
0,20
0,06

11,5
6,5
5,9
0,2

1,65
0,93
0,85
0,03

Outras
classes

campo antrópico‐água
campo antrópico‐zona úmida
areia/solo exposto‐água
zona úmida‐água
água‐zona úmida
água‐areia/solo exposto

0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Classes
pouco
prováveis

zona construída‐cobertura vegetal florestal
zona construída‐areia/solo exposto
zona construída‐campo antrópico
água‐zona construída
zona construída‐água
água‐cobertura vegetal florestal
água‐campo antrópico
zona construída‐zona úmida

6,9
5,2
4,5
0,4
0,3
0,4
0,0
0,0
695,4

0,99
0,75
0,65
0,06
0,04
0,06
0,00
0,00
100

4,8
3,0
3,0
0,2
0,7
0,5
0,0
0,0
697,5

0,69
0,43
0,43
0,03
0,10
0,07
0,00
0,00
100

Total geral

Por estabilidade das classes entende‐se que, entre 1988‐1994 e 1994‐1999, não
houve diminuição nem aumento das áreas e, conseqüentemente, não haveria regressão nem
progressão. A estabilidade mostraria, então, a área “core” de cada classe. Constata‐se,
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novamente, a dominação da “cobertura vegetal florestal” que permaneceu estável em uma
extensão significativa do município: 86,3% do território entre 1988‐1994 e 87,0% entre 1994‐
1999. A área estável das demais classes é, significativamente, inferior a da cobertura vegetal
florestal, sendo que a segunda maior área estável é a da “zona construída”, de
aproximadamente, 2% nos dois períodos. As outras classes apresentam áreas estáveis, em
sua maioria abaixo de 1% da área do município, nos seguintes valores aproximados:
•

“campo antrópico”, 1,3% entre 1988‐1994 e 0,6% entre 1994‐1999;

•

“areia/solo exposto”, 0,6% entre 1988‐1994 e 0,5% entre 1994‐1999;

•

“zona úmida”, 0,2% durante todo o período [figura 7.16].
Sabemos que as áreas de transformação ocorreram em, aproximadamente, 10%

do território municipal29, ou 70 km². Mas, com o objetivo de apreender as transformações
mais significativas entre as classes, vamos considerar como relevantes somente àquelas que
abrangeram áreas superiores a 0,5% (aproximadamente 0,35 km²).
A progressão da cobertura vegetal caracteriza‐se pelo crescimento da área das
classes que representam algum tipo de cobertura vegetal, seja ela a florestal, a zona úmida ou
o campo antrópico. Considerar essa última classe reflete a preocupação em preservar a
possibilidade de regeneração do campo antrópico em floresta secundária. Efetivamente, a
maior progressão da cobertura vegetal se deu com a transformação do campo antrópico em
cobertura vegetal florestal, em aproximadamente 2,3% entre 1988‐1994, e em 1% entre 1994‐
1999. As demais transformações apresentam‐se pouco significativas [figura 7.17].
A regressão da cobertura vegetal caracteriza‐se pela redução da área de qualquer
tipo de cobertura vegetal. Essa redução ocorreu em áreas reduzidas. Durante os períodos
estudados, as áreas que representavam esse fenômeno apresentam em totais de 1,6% para
1988‐1994, e de 2,25% para 1994‐1999. As situações mais significativas, acima de 0,5%,
ocorreram com as transformações da “cobertura vegetal florestal” em “campo antrópico”
(aproximadamente 0,6% em 1988‐1994 e 0,7% em 1994‐1999) e com a transformação do
“campo antrópico” em “areia/solo exposto” (aproximadamente, 0,5% em 1988‐1994 e 0,3%
em 1994‐1999) [figura 7.18].

29

A área do território municipal é de, aproximadamente, 700 km².
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Em valores totais, a progressão da cobertura vegetal (aproximadamente 3,6%)
apresenta‐se superior que a regressão (1,6%) no primeiro período (1988‐1994). A situação se
inverte no período seguinte (1994‐1999), quando o valor total da regressão da cobertura
vegetal (aproximadamente, 2,3%) é superior ao da progressão (1,7%). Na progressão da
cobertura vegetal, a classe “cobertura vegetal florestal” se expandiu sobre áreas do “campo
antrópico”. Entretanto, na regressão da cobertura vegetal, o “campo antrópico” se expandiu
sobre áreas da “cobertura vegetal florestal”. Mas em termos de área a progressão da
“cobertura vegetal florestal” sobre o “campo antrópico” permaneceu superior, nos dois
períodos, à regressão.
A progressão da zona construída mostra‐se mais expressiva no segundo período,
quando apresentou um total de progressão de, aproximadamente, 3,5% contra 1,8% durante
o primeiro período. Em 1988‐1994, essa progressão se deu sobre áreas da “cobertura vegetal
florestal” em aproximadamente 0,6%. Em 1994‐1999 a transformação da “cobertura vegetal
florestal” em “zona construída” registra a maior área do período, aproximadamente 1,7%. A
transformação do “campo antrópico” em “zona construída” foi de aproximadamente, 0,9%
nos dois períodos. Finalmente, a transformação da classe “areia/solo exposto” em “zona
construída” ocorreu em somente 0,2% no período de 1988‐1994 e em 0,9% no período
seguinte [figura 7.19].
Na formação das 36 classes algumas combinações teriam ocorrência pouco
provável, como por exemplo as transformações da classe “zona construída”. Entretanto,
essas classes representam o total de, aproximadamente, 2,4% para o primeiro período e de
1,7% para o segundo período. Os números do primeiro período estariam ligados a
superestimação da “zona construída” no ano de 1988; já para o segundo período seriam,
principalmente, erros de classificação. As demais classes representavam, nos dois períodos,
valores insignificantes [tabela 7.5].
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FIGURA 7.16: ESTABILIDADE DAS CLASSES, EM KM2. CARTA DE TRANSFORMAÇÃO TEMPORAL DA COBERTURA
DA TERRA. MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.
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FIGURA 7.17: PROGRESSÃO DA COBERTURA VEGETAL, EM KM2. CARTA DE TRANSFORMAÇÃO TEMPORAL DA
COBERTURA DA TERRA. MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.

zo na úmid a-c.antró p ico

1988 ‐ 1994

1994 ‐ 1999

12

16

zo na úmid a-co b .veg .flo res tal

areia/ s .exp o s t o -c.antró p ico
areia/s .exp o s t o co b .veg .flo res tal

c.ant ró p ico -co b .veg .flo res tal

0

4

8

km2

Parte III – O Sensoriamento Remoto

210

FIGURA 7.18: REGRESSÃO DA COBERTURA VEGETAL, EM KM2. CARTA DE TRANSFORMAÇÃO TEMPORAL DA
COBERTURA DA TERRA. MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.
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FIGURA 7.19: PROGRESSÃO DA ZONA CONSTRUÍDA, EM KM2. CARTA DE TRANSFORMAÇÃO TEMPORAL DA
COBERTURA DA TERRA. MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.
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As cartas de transformação temporal da cobertura da terra mostram uma
informação detalhada, porém como as parcelas que sofreram transformações são reduzidas
essa informação aparece retalhada e pulverizada na franja peri‐urbana e nos sertões. Com a
finalidade de destacar a progressão da zona construída nessas áreas foi gerada outra carta
síntese que apresenta os tipos de transformação da superfície. Essa carta foi originada pela
união de classes da carta transformação temporal de 1988‐1999. Assim, a carta síntese da
evolução dos tipos de transformação da cobertura da terra apresentam seis classes, porém
apenas três são exploradas aqui, são as classes: estabilidade da superfície mineral,
transformação da superfície mineral em vegetal e a transformação da superfície vegetal em
mineral [figura 7.20]. Por superfície mineral entende‐se o conjunto das superfícies
construídas e cobertas por areia/solo exposto. A classe “estabilidade da superfície mineral”
representa a união das classes “zona construída” e “areia/solo exposto”. Representa também
as classes que se transformaram, tais como: a transformação da zona construída (1988) em
areia/solo exposto (1999) e da areia/solo exposto (1988) em zona construída (1999). A classe
“transformação da superfície vegetal em mineral” resulta da união das classes que
representam as seguintes transformações: cobertura vegetal florestal (1988) em zona
construída (1999), cobertura vegetal florestal em areia/solo exposto, zona úmida em zona
construída, zona úmida em areia/solo exposto, campo antrópico em zona construída e
finalmente, campo antrópico em areia/solo exposto. Por sua vez, a classe “transformação da
superfície mineral em vegetal” representa a união das transformações de zona construída
(1988) em cobertura vegetal florestal (1999), de zona construída em zona úmida, de zona
construída em campo antrópico, de areia/solo exposto em cobertura vegetal florestal, de
areia/solo exposto em zona úmida e de areia/solo exposto em campo antrópico. A figura 7.20
mostra, então, as áreas estáveis da superfície mineral cobrindo, aproximadamente, 3,8% do
total da área do município. As áreas de transformação da superfície vegetal em mineral
encontram‐se na retaguarda dessa área estável, próximas as vias de transporte, ou ainda em
áreas beira‐mar. Elas representam, aproximadamente, 3,7% da área total do município. As
áreas que representam a transformação da superfície mineral em vegetal entremeiam as
áreas precedentes e cobrem, aproximadamente, 2,2% do município [tabela 7.6 e figura 7.21].
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TABELA 7.6: ÁREAS DAS CLASSES, EM KM2 E PORCENTAGEM. CARTA SÍNTESE DA EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE
TRANSFORMAÇÃO DA COBERTURA DA TERRA. MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.

Estado
Estabilidade superfície vegetal
Estabilidade superfície mineral
Transformação superfície vegetal em mineral
Transformação superfície mineral em vegetal
Água
Outras transformações
Total geral

1988‐1999
Km2
%
623,6
89,60
25,2
3,75
26,1
3,62
15,0
2,16
4,2
0,60
1,9
0,27
696,0
100

FIGURA 7.21: ÁREA DAS CLASSES, EM KM2. CARTA DE SÍNTESE DA EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE
TRANSFORMAÇÃO DA COBERTURA DA TERRA. MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.

1988‐1999

tra ns fo rm a ç ã o s upe rfíc ie
m ine ra l-ve ge ta l

e s ta bilida de s upe rfíc ie
m ine ra l

tra ns fo rm a ç ã o s upe rfíc ie
ve ge ta l-m ine ra l

0

5

10

15

20

25

30
km2

Parte III – O Sensoriamento Remoto

214

O processamento das imagens e a análise multi‐temporal revelaram dados
qualitativos e quantitativos da área estudada. Através desses dados podemos verificar que
no município de Ubatuba as áreas estáveis são superiores a 90% do território. A cobertura
vegetal florestal é a principal responsável pela extensa área estável, pois recobre entre 86% a
87% do município. A porção do território onde ocorrem as transformações é inferior a 10%.
Nesse reduzido espaço, ocorrem a regressão da cobertura vegetal, a progressão da cobertura
vegetal e a progressão da zona construída. A regressão da cobertura vegetal atingia, m 1988‐
1994, aproximadamente, 1,6% do município e em 1994‐1999, 2,3%. A cobertura vegetal
perdeu área, principalmente, para a classe campo antrópico. Ainda nesse reduzido espaço de
transformações, ocorre também a progressão da cobertura vegetal. A progressão da
cobertura vegetal atingia, entre 1988‐1994, aproximadamente, 3,6% do município e, entre
1994‐1999, 1,7%. A classe “cobertura vegetal florestal” expadiu‐se sobre áreas “campo
antrópico”. Finalmente, a progressão da zona construída ocorreu em áreas totais de,
aproximadamente, 1,8% do território municipal em 1988‐1994 e de 3,5% em 1994‐1999. Essa
progressão efetiva‐se, principalemente, pelo aumento da “zona construída” sobre áreas da
“cobertura vegetal florestal”.
A síntese da transformação das classes mostrou que as superfícies vegetais que se
tornam superfícies minerais se localizam, essencialmente, na retaguarda das superfícies
minerais estáveis (presentes em 1988 e 1999), próximas as vias de transporte ou, ainda,
situam‐se em áreas beira‐mar. Marcam, portanto, ora a franja peri‐urbana ora áreas pioneiras
de ocupação. No entanto, uma melhor caracterização dessas áreas necessita de uma escala de
observação mais adequada.
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7.4. A Sucessão Escalar: a ocupação rural e urbana
Procurando melhor visibilidade da organização espacial da franja peri‐urbana
optamos pelo uso do canal pancromático da imagem Landsat de 1999. Segundo Wilmet
[1996, p. 504 in BONN, org.] o tamanho do pixel e a heterogeneidade do espaço são dois
parâmetros que devem ser considerados. As resoluções espaciais das imagens Landsat e
Spot30 seriam apropriadas para a definição da franja peri‐urbana, porém no reconhecimento
preciso dos objetos urbanos “tornam‐se menos eficazes devido o crescimento da variedade
espectral induzida pela diversidade do espaço” peri‐urbano. Ao elevar ainda mais a
resolução espacial, como aquela dos canais pancromáticos, a precisão pode ser melhorada,
entretanto, requer o auxílio de uma interpretação analógica. Esses canais seriam apropriados
ao estudo dos espaços peri‐urbanos, onde os terrenos são mais amplos e as construções
apresentam‐se menos emaranhadas. Porém, Wilmet [1996, p. 492 in BONN, org.] também
destaca que muitas cidades apresentam “crescimento urbano em ondas de auto‐construção
periférica”, onde os lotes seriam reduzidos e as construções emaranhadas. Na área de
estudo, as duas situações ocorrem. As imagens orbitais de alta resolução espacial são úteis
para inventariar os espaços em mutação fornecendo uma “cartografia multi‐temática”.
Aplicam‐se, igualmente, no acompanhamento diacrônico desses espaços e servem de base
para estudos de re‐modelagem dos espaços urbanos [WILMET, 1996, p. 499‐500 in BONN,
org.]. A resolução espacial de 15 metros do canal pancromático permitiu a cartografia da
mancha urbana e peri‐urbana. Também permitiu a identificação dos tipos de habitação e do
meio no qual se encontram, possibilitando uma análise mais detalhada. Os trabalhos de
campo auxiliaram no reconhecimento. A figura 7.22 apresenta a carta detalhada da cobertura
da terra gerada através da classificação supervisionada por região do canal pancromático da
imagem Landsat.

30 A imagem Spot não foi utilizada porque, entre a inscrição do projeto Litoral sul‐sudeste brasileiro na convenção ISIS‐CNES, sua
aprovação, a encomenda da imagem e seu recebimento (junho de 2004), não houve tempo hábil para o processamento digital da
imagem.
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As classes apresentadas na figura 7.22 possuem, para as superfícies vegetadas, os
mesmos critérios de definição utilizados nas cartas de cobertura da terra (figuras 7.6, 7.7, 7.8).
São as classes: “floresta”, “capoeira”, “zona úmida” e a classe “floresta com efeito sombra”
equivale à classe “efeito sombra ligado ao relevo”. As classes “floresta” e “floresta
sombreada” recobrem, aproximadamente, 78% da área do município (57% e 21%
respectivamente) [tabela 7.7]. A “capoeira” recobre, aproximadamente, 9% e a “zona úmida”
0,5% do território municipal. A classe “sítios/cultura agrícola” representa as parcelas de
atividade agrícola. Essa classe se localiza, preferencialmente, nos fundos de vales e recobrem,
aproximadamente, 1% do território do município. A classe “gramínea/campo antrópico”
representa uma cobertura vegetal de baixo porte e cobrem, aproximadamente, 2% da área do
município. A classe “areia/solo exposto” associa as planícies arenosas e as parcelas de solo
exposto que se distribuem nas áreas interiores do município, cobrindo, aproximadamente,
2% do território. A classe “habitação esparsa/capoeira” representa áreas de ocupação difusa
entremeada pela vegetação. Neste caso, a cobertura vegetal florestal apresenta‐se alterada em
relação ao porte das árvores e presença de espécies pioneiras. Essa classe ocupa,
aproximadamente, 3% do território municipal. A classe “habitação horizontal/jardim”
representa as habitações edificadas no meio do lote e cercada por vegetação. Essa classe
caracteriza dois tipos distintos de bairros, os ocupados por residências secundárias e
localizados à beira‐mar e aqueles ocupados pela população permanente e localizados em
áreas interiores, normalmente, margeando os vales e as vias de transporte. Essa classe
recobre 3% da área do município e representa uma densidade de ocupação intermediária
entre a classe precedente e a “habitação horizontal/vertical”. A classe “habitação
horizontal/vertical” representa a classe de maior densidade de ocupação, associando
habitações uni‐familiares em terrenos restritos e habitações pluri‐familiares de 4 a 6 andares.
Localizam‐se principalmente nas planícies costeiras e fundos de vale, ocupando 0,7% do
território. Finalmente, a classe “vetores de expansão”, que recobre somente 0,3% do
município, representa áreas onde a ocupação apresenta‐se de forma “espontânea”. Trata‐se
de uma ocupação recente, onde as habitações se instalam às margens de vias de transporte
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precárias. Nessas áreas não há instalação de infra‐estrutura de saneamento básico nem a
definição prévia do arruamento.
Uma comparação visual entre a carta da cobertura da terra [figura 7.8] e a carta
detalhada da cobertura da terra [figura 7.22], ambas geradas da imagem Landsat de 1999,
mostra que as áreas de classes semelhantes não são exatamente iguais. A comparação da
porcentagem das áreas revela que áreas de floresta [figura 7.8] se misturam com áreas de
capoeira e habitação esparsa/capoeira [figura 7.22]. Esse fato confirma a dificuldade,
explicada por Robin [2002, p. 51‐52], em discriminar coberturas vegetais que seria
potencializada na classificação do canal pancromático.

TABELA 7.7: ÁREAS DAS CLASSES, EM KM2 E PORCENTAGEM. CARTA DETALHADA DA COBERTURA DA TERRA.
MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.

Classes temáticas
Floresta
Floresta sombreada
Capoeira
Zona úmida
Gramínea/campo antrópico
Areia/solo exposto
Habitação esparsa/capoeira
Habitação horizontal/jardim
Sítios/culturas
Habitação horizontal/vertical
Vetores de expansão
Água
Total área inferior a 100 metros
Total município

Áreas inferiores a
100 metros
Km2
%
92,7
45,5
12,5
6,1
33,9
16,7
2,3
1,1
8,6
4,2
9,0
4,4
11,5
5,7
18,9
9,3
5,3
2,6
5,0
2,5
2,0
1,0
1,8
0,9
203,5
100

Município
Km2
395,0
148,7
60,6
3,3
14,7
12,4
21,9
20,6
8,3
5,1
2,1
2,2

%
56,8
21,4
8,7
0,5
2,1
1,8
3,1
3,0
1,2
0,7
0,3
0,3

695,0

100

Com o objetivo de acrescentar “dados exógenos” [GUEGAN‐ROUE, 1994, p. 221]
a essa carta detalhada da cobertura da terra foi superposta a cota altimétrica de 100 metros
de altitude que delimita a início do PESM [figura 7.23]. Trata‐se de uma restrição efetiva de
ocupação, visto que o núcleo Picinguaba, um dos núcleos administrativos do PESM, possui
uma atuação constante sobre as fronteiras do parque em território municipal. Essa
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superposição possibilitou uma comparação entre as áreas de ocupação no total do município
e áreas inferiores a 100 metros [figura 7.24].
As classes que representam as superfícies vegetais recobriam no setor inferior a
100 metros de altitude, as seguintes áreas:
•

“floresta” e “floresta sombreada”, 51,6%;

•

“capoeira”, 16,7%;

•

“gramínea/campo antrópico”, 4,2%;

•

“zona úmida”, 1,1%;
Para as classes que retratam a ocupação rural e urbana, encontramos as seguintes

áreas para o setor inferior a cota altimétrica de 100 metros:
•

“habitação horizontal/jardim”, 9,3%;

•

“habitação esparsa/capoeira”, 5,7%;

•

“areia/solo exposto”, 4,4%;

•

“sítios/culturas”, 2,6%;

•

“habitação horizontal/vertical”, 2,5%

•

“vetores de expansão”, 1,0%.
Na comparação entre as áreas total do município e inferior a 100 metros,

verificamos que as classes que caracterizam as áreas urbana e rural se concentram nas áreas
inferiores a 100 metros. As exceções aparecem no extremo norte de município, divisa com o
município de Cunha. Apesar de apresentar‐se também como um espaço atrativo para o
turismo, essa região não foi inserida na análise da organização espacial, pois está ligada a
outra gênese de ocupação. Por suas características históricas e locacionais, já em áreas do
planalto e de vocação rural, essa setor do extremo norte de Ubatuba está voltado para uma
região muito mais ampla que abrange o vale do rio Paraibuna. Neste setor encontram‐se
pequenas propriedades dedicadas a agricultura e pecuária, além de sítios e loteamentos de
residência secundária. Por esse motivo, as classes “habitação esparsa/capoeira”, “habitação
horizontal/jardim”, “areia/solo exposto” e “gramínea/campo antrópico” aparecem também
neste setor do município. Nas áreas inferiores a 100 metros, a classe “habitação
esparsa/capoeira” recobre 11,5 km² (5,7%). Essa classe localiza‐se ora na retaguarda de áreas
ocupadas por loteamentos, ora próximas ao mar, ora em áreas interiores. A característica
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fundamental dessa classe é, justamente, sua ocupação difusa entre a cobertura vegetal onde a
forma do loteamento, quando esse existe, é pouco perceptível. Por outro lado, a classe
“habitação horizontal/jardim” se caracteriza pela forma aparente de loteamento, cujo
arruamento é perceptível. Essa classe se estende pelas planícies costeiras e margens do rio
Grande, ocupando 18,9 km² (9,3%) das áreas inferiores a 100 metros. A classe “habitação
horizontal/vertical” representa as áreas de maior adensamento, principalmente, nas áreas do
centro histórico da cidade. Apresenta sua totalidade, 5 km² (2,5%), nas áreas inferiores a 100
metros. A classe “sítios/culturas” representa as pequenas propriedades e parcelas dedicadas
à atividade agrícola. Localiza‐se, principalmente, nas margens do rio Comprido (sertão da
praia Dura), do alto rio Grande e em menor extensão nas margens do rio Iriri (sertão de
Ubatumirim) e no sertão da Fazenda. Essas recobrem 5,3 km² (2,6%) das áreas inferiores a
100 metros, no entanto, esse tipo de ocupação vem avançando sobre áreas acima dessa cota,
notadamente, no vale do rio Grande. A classe “vetores de expansão” concentra‐se em sua
totalidade, 2 km² (1%), em áreas inferiores a 100 metros. Esses vetores representam frentes de
ocupação pioneira, que se interiorizam as margens de uma via de transporte pré‐existe. Essas
vias, de terra, possuem precárias condições de utilização e a manutenção é inexistente. A
ocupação precede a instalação de infra‐estrutura urbana (saneamento básico e arruamento).
Os vetores se localizam no sertão de Maranduba, as margens do ribeirão Comprido (bairro
do Horto) e ao longo da estrada da Casanga (que liga o sertão do Perequê‐Açu ao sertão de
Itamumbuca).
O canal pancromático possibilitou o reconhecimento da morfologia urbana e
peri‐urbana. Mas essa análise não fornece um acompanhamento diacrônico, da evolução da
mancha urbana. Não indica, também, o comportamento das classes, nem revela o dinamismo
interno da paisagem. Em razão dessa lacuna acrescentaremos as noções de fragmentação,
dispersão e conexão na análise espacial.
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FIGURA 7.24: COMPARAÇÃO DAS ÁREAS TOTAL DO MUNICÍPIO E INFERIORES A 100 METROS, EM KM2. CARTA
DETALHADA DA COBERTURA DA TERRA, 1999, ORIGINADA DA CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA CANAL
PANCROMÁTICO, IMAGEM LANDSAT. MUNICÍPIO DE UBATUBA, EXCLUINDO AS ILHAS.
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CAPÍTULO 8: A PAISAGEM VISTA COMO UM MOSAICO
Segundo Christofoletti [1983, p. 8] as análises geográficas derivadas da “Nova
Geografia criaram condições para ampliar o estudo das formas e dos processos espaciais,
através das muitas técnicas quantificativas para descrever e caracterizar os tipos e padrões
das distribuições espaciais”. Santos [1986, p. 51], por sua vez, tece uma severa crítica sobre a
quantificação afirmando que “a contribuição quantitativa ou simplesmente estatística será
pouco útil, e mesmo nociva, sem o conhecimento sistemático dos mecanismos”. Porém,
admite que métodos quantitativos podem e devem ser usados nas abordagens geográficas,
mas esses não aportariam explicações prontas sobre os fenômenos. De fato, a análise espacial
não explicita a gênese da organização espacial, mas desprende algumas características
passíveis de análise. Pinchemel e Pinchemel [1997, p. 24] também raciocinam nessa mesma
linha afirmando que a análise espacial é uma metodologia que serve para comparar
localizações e distribuições e estabelecer uma correlação espacial. Porém os autores afirmam:
“é uma geografia necessária, mas não suficiente”. Para Claval [2001, p. 175‐176] a “Nova
Geografia”, surgida nos anos 1960, não se restringe à aquisição de “leis espaciais”, ela
prioriza os processos e também as interações sociais, estudando o homem e a sociedade, seus
conhecimentos e suas decisões para compreender como se cria a paisagem, como se
diferenciam os lugares e como se organiza o espaço. A análise espacial deveria, portanto,
integrar‐se à análise geográfica como um procedimento metodológico que usa a
quantificação para afinar a apreensão da configuração espacial.
Christofoletti [1983, p. 20‐21] afirma que no estudo da organização espacial seria
possível passar pelas seguintes etapas: 1. o nível inicial das exigências analíticas seria o
estudo da morfologia, “a fisionomia do concreto”, onde a análise espacial “realçaria as
características geométricas do arranjo e da distribuição dos elementos da organização
espacial, tomando como base as técnicas de análise das distribuições em pontos, linhas, áreas
e volumes”; 2. para compreender a funcionalidade e o dinamismo da organização deve‐se
“analisar os fluxos de matéria e energia e os processos atuantes”, além de verificar as
“implicações espaciais das decisões políticas, econômicas e sociais”; 3. a explicação seria um
procedimento de ordem qualitativa e se baseia em concepções teóricas.
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Assim como em toda análise geográfica, a análise espacial também associa a
descrição à explicação e utiliza, para tanto, variáveis e técnicas apropriadas. Para cada
elemento da paisagem ou em cada relação pode‐se “selecionar qualidades ou atributos
passíveis de mensuração” [CHRISTOFOLETTI, 1983, p. 21]. A distância é um atributo
amplamente utilizado em índices topológicos e geométricos e permite evidenciar
características espaciais dos elementos da paisagem. Pinchemel e Pinchemel [1997, p. 61] nos
afirmam que as noções de centro e distância compõem as bases do espaço humano.
Representa a medida do distanciamento espacial, da separação entre dois lugares, sendo
uma noção eminentemente humana. E neste sentido, “o espaço humano é um espaço
relativo” [PINCHEMEL & PINCHEMEL, 1997, p. 62]. Segundo Claval [2001, p. 116‐117] a
distância também seria fundamental para a análise da situação, evidenciando “a
determinação das posições relativas de todos os elementos da paisagem” e que interferem
nas localizações das atividades humanas. A influência das distâncias nas trocas comerciais e
na localização dos centros produtores sempre foi conhecida e estudada pelos economistas.
Sob essa influência, as teorias e modelos fundamentais da geografia31 nascem da concepção
do espaço geográfico como “um conjunto de distâncias e superfícies” [CLAVAL, 2001, p.
155].
A análise espacial como um procedimento de investigação e explicação não se
restringe somente à Geografia. O conceito de paisagem vem sendo remodelado e adaptado a
novas problemáticas, principalmente aquelas ligadas aos problemas ambientais e de gestão
do espaço. Esse conceito vem recebendo uma nova leitura que subtrai sua ligação com a
percepção humana. O conceito de paisagem da Geografia contemporânea se relaciona a

A economia espacial, desenvolvida por von Thünen (1826‐1851), “analisa o impacto do custo do transporte na localização das
produções agrícolas em torno dos mercados consumidores”. Entre 1870 e 1910, Weber analisa as localizações industriais,
concluindo que a localização das fábricas tende para locais onde o custo é mínimo de transporte para energia, matéria prima e
para os produtos manufaturados levados até o mercado consumidor. Entre as duas guerras mundiais, Lösch insere dentro da
lógica da economia espacial os serviços oferecidos por um centro urbano a uma população dispersa. O “deslocamento do cliente
torna‐se um elemento decisivo” [CLAVAL, 2001, p. 155‐158]. Nesta mesma época, Christaller estebelece a “teoria dos lugares
centrais”. Parte da idéia que uma cidade é um lugar central que fornece bens e serviços para a área adjacente. Um centro deve
então aprovisionar a população regional. “Em uma região rural homogênea, uniformemente povoada, cada centro deve estar
acessível em, no máximo, uma hora de caminhada (4 a 5 km). Os centros devem se repartir de forma que um bem ou serviço
seja oferecido somente em um dos centros. Os consumidores não necessitam freqüentemente de todo tipo de serviços, sendo
assim, eles estariam dispostos a percorrer maiores distâncias para obter os serviços mais especializados, os quais necessitam
raramente” [op. cit., p. 159]. A partir de um número mínimo de centros, somente suas disposições no cume de triângulos
equiláteros asseguraria a cobertura igualitária e total do território. Esses triângulos se juntam em hexágonos regulares;
triângulos e hexágonos se encaixam hierarquicamente [PINCHEMEL & PINCHEMEL, 1997, p. 84‐85]. Assim se definiria a rede
hierárquica dos lugares centrais.
31
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visão de conjunto, ao aspecto sistêmico e à composição de formas que resultam no arranjo de
dados naturais e culturais. É, portanto, um conceito ligado à visão e percepção humanas
[PINCHEMEL & PINCHEMEL, 1997, p. 383]. Útil para a análise ecológica, esse conceito
também é usado pela Ecologia da Paisagem32. Também fortemente inspirada no conceito de
geossistema33 de Bertrand [1972, 1986], que destaca seu caráter material, sistêmico, dinâmico
e independente da percepção, essa disciplina define paisagem como:

um nível de organização de sistemas ecológicos, superior ao ecossistema;
caracterisa‐se, essencialmente, por sua heterogeneidade e por sua dinâmica
governada, em parte, pelas atividades humanas. Existe independentemente
da percepção34 [BUREL & BAUDRY, 1999, p. 43]

Essa nova disciplina vai estudar a paisagem como um sistema dinâmico, e ao
contrário da noção a‐espacial do conceito de ecossistema, vai introduzir as dimensões
espacial e temporal com o intuito de apreender as trocas entre os sistemas vizinhos. A
espacialização dos dados e o desenvolvimento no tempo dos processos ecológicos vão
emoldurar as problemáticas da Ecologia da Paisagem, tais como a fragmentação dos hábitats
ou o controle dos fluxos de água e nutrientes em uma bacia de drenagem [BUREL &
BAUDRY, 1999, p. 27]. Os problemas ambientais decorrentes da exploração dos recursos
naturais, a degradação de ecossistemas e os diferentes tipos de poluição incentivaram o
desenvolvimento de problemáticas ligadas ao entendimento do funcionamento e a
quantificação dos sistemas ecológicos. A Ecologia da Paisagem também vai se beneficiar de
teorias recentes como a teoria da hierarquia35, a teoria do caos36, a teoria da percolação37, a

A Ecologia da Paisagem foi desenvolvida pelo biogeógrafo alemão Troll, a partir de 1939. Seu objetivo era combinar o estudo
das estruturas espaciais, visíveis nas paisagens, aos processos ecológicos [BUREL & BAUDRY, 1999, p. 7].
33 “O geossistema se apresenta como uma estrutura espacial que pode ser delimitada em campo e como um sistema que
funciona diferentemente dos sistemas vizinhos” [BERTRAND & BERTRAND, 1986, p. 306].
34 “C’est un niveau d’organisation des systèmes écologiques, supérieur à l’écosystèmes; il se caractérise essentiellement par son
hétérogénéité et par sa dynamique gouvernée pour partie par les activités humaines. Il existe indépendamment de la
perception” [BUREL & BAUDRY, 1999, p. 43].
35 Segundo Burel e Baudry [1999, p. 30] a teoria da hierarquia se aplica ao tratamento de um conjunto de fenômenos que se
desenvolvem em várias escalas espacial e temporal. As duas predições fundamentais são: 1. “existe uma correlação entre as
escalas de espaço e tempo. Os fenômenos que se desenvolvem sobre grandes espaços são mais lentos que aqueles que ocorrem
sobre pequenos espaços; 2. os níveis de organização são essencialmente caracterizados pelas velocidades do funcionamento dos
fenômenos. Assim fenômenos que possuem velocidades de funcionamento diferentes interagem pouco”.
36 A teoria do caos parte do pressuposto teórico que “o simples engendra o complexo”. Os sistemas dinâmicos representam um
conjunto de auto‐regulações, essas possuem um comportamento não‐linear. Portanto, “os sistemas dinâmicos complexos devem
ser formalizados por um conjunto de equações não‐linerares”, sendo que somente uma equação não linear seria suficiente para
engendrar um comportamento imprevisível. A não‐linearidade em um sistema significa que “o valor de uma propriedade desse
32
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geometria fractal38, a teoria da biogeografia insular39 e a teoria das perturbações40 [BUREL &
BAUDRY, 1999, p. 30‐37]. Esse entendimento da paisagem vai permitir a definição dos
elementos que a estruturam. A paisagem concebida inicialmente pelo seu entendimento
geográfico mas também através das novas teorias vai ser padronizada. O arranjo espacial dos
elementos da paisagem vai definir o padrão paisagístico e permitir o estabelecimento de
comparações sob o ponto de vista estrutural. Uma paisagem seria, então constituída de uma
matriz, o elemento dominante e que engloba os demais. No interior dessa matriz pode‐se
distinguir as manchas e os corredores (esses últimos elementos essencialmente lineares).O
conjunto de manchas constitui um mosaico e o conjunto de corredores forma a rede [BUREL
& BAUDRY, 1999, p. 70]. As manchas seriam elementos da paisagem definidos pelo
tamanho, forma e natureza. Os corredores, além de se destacarem pela forma linear,
possuem a função de possibilitar o deslocamento ou, ao contrário, possuem uma função de
barreira. As manchas e os corredores possuem fisionomias que os diferem do meio adjacente
[BUREL & BAUDRY, 1999, p. 351‐523]. Os processos ecológicos seriam, então, apreendidos
através da análise das estruturas espaciais, mosaicos e redes da paisagem. As noções de
heterogeneidade, fragmentação e conexão compõem as bases dos estudos ecológicos.
Em Geografia as noções de fragmentação e conexão podem ser úteis na
apreensão da evolução da organização espacial, através de estruturas que são passíveis de
quantificação. Porém, a interpretação desses números demanda sua contextualização e deve
sistema depende, de uma maneira complexa, dos valores calculados anteriormente”. A não‐linearidade “é uma condição
necessária, mas não suficiente para gerar um comportamento caótico”. Esse comportamento seria também sensível as condições
iniciais. A teoria do caos considera que as auto‐regulações e as não‐linearidades provocam bifurcações. As bifurcações são
produtos internos ao próprio sistema e marcam o limite (de valor de alguns parâmetros das equações não‐linereas) de um
comportamento determinado e previsível. Ultrapassando esse limite o comportamento torna‐se caótico [DAUPHINE, 1995, p.
13‐32].
37 “A teoria da percolação foi formulada para descrever o comportamento de fluidos difundindo‐se em meios heterogêneos e
aleatórios. Considera que a comunicação entre sítios pode revezar uma informação (De Gennes, 1990). Podem ser porosidades
para a difusão de fluídos, manchas com recursos favoráveis para o deslocamento de organismos vivos, indivíduos ou
populações” [BUREL & BAUDRY, 1999, p. 32].
38 A geometria fractal permite medir objetos complexos. É usada para medir o tamanho, a forma e o perímetro desses objetos. As
dimensões desses objetos seriam frações. Um objeto fractal se caracteriza por uma forma quer extremamente irregular, quer
extremamente interrompida ou fragmentada, que assim permanece qual seja a escala [MANDELBROT, 1984, apud BUREL &
BAUDRY, 1999, p. 33].
39 A teoria da biogeografia insular foi instituída por MacArthur e Wilson, 1963, e Preston, 1962, a partir de estudos
desenvolvidos em diversas ilhas do oceano Pacífico. “Estabelece a riqueza específica (número de espécies) da população de aves
presente em cada ilha em função de parâmetros espaciais, a saber: a superfície da ilha e sua distância do continente” [BUREL &
BAUDRY, 1999, p. 34].
40 Entende‐se por perturbação “eventos localizados e imprevisíveis que danificam, deslocam ou matam vários indivíduos ou
comunidades, criando uma ocasião de colonização por novos organismos” [BLONDEL, 1995, apud BUREL & BAUDRY, 1999, p.
36]. As características das perturbações estão ligadas ao “regime” das perturbações (que determina a organização espacial e
temporal da formação das manchas, sua gênese e dispersão) e a dinâmica das manchas [BUREL & BAUDRY, 1999, p. 36].
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integrar, necessariamente, aspectos geográficos, como a história do lugar, as características
do meio natural, o contexto social, econômico, etc. O espaço, sob o aspecto
relativo/posicional, pode ser caracterizado através da geometria das manchas que compõem
o mosaico paisagístico, pois cada mancha é considerada em sua posição em relação às
demais manchas da uma mesma classe e/ou de classes diferentes. A análise evolutiva das
manchas também fornece informações sobre a organização espacial.
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8.1.A Evolução das Manchas de Ocupação Urbana e Rural
A vantagem do entendimento da paisagem como um mosaico reside na
possibilidade de tratar as manchas em seu aspecto diacrônico, geométrico e estatístico.
Iniciaremos pelo aspecto diacrônico. A figura 8.1. apresenta a evolução das manchas de
ocupação. Com o objetivo de explorar os dados disponíveis dentro de um intervalo temporal
significativo, foram superpostas informações originadas das cartas topográficas do IBGE, na
escala de 1:50000, que datam do final da década de 1960 e as informações extraídas
visualmente da imagem Landsat TM5 de 2001. Vale precisar que as cartas topográficas não
apresentam um data precisa de edição (1974 para as folhas Caraguatatuba, Natividade da
Serra, Ilha Anchieta, Picinguaba, Cunha e Juatinga; e 1991 para a folha de Ubatuba), porém
todas originam‐se do levantamento aerofotogramétrico realizado em 1966, pela força aérea
norte‐americana. Para todas as folhas o apoio de campo foi realizado entre 1969 e 1971. Por
essa razão optou‐se por um título que não precisasse a data exata em que os dados foram
levantados. Trata‐se, ainda, da superposição de informações extraídas de fontes distintas
(carta topográfica digitalizada e interpretação visual de imagem de satélite), todavia justifica‐
se por apresentar somente uma comparação visual das manchas de ocupação urbana e rural.
As manchas se definem por sua fisionomia que se distingue do meio, conseqüentemente por
sua natureza, forma e tamanho. A ocupação no final na década de 1960 concentrava‐se na
área central de Ubatuba, mas já apresentava pequenos núcleos nas praias distantes do centro,
como Maranduba, Lázaro e Enseada, no setor sul e Itamumbuca no setor central do
município. Em quatro décadas a ocupação se estendeu ao longo da costa por todo o setor sul
do município. Essa se interioriza nos vales dos rios Maranduba e Lagoinha, que desembocam
nas praias de mesmo nome. Também se interiorizam ao longo dos vales dos rios Escuro e
Comprido (no sertão da praia Dura), porém de forma mais dispersa. No setor central a
ocupação se intensifica, principalmente, nas margens dos rios Lagoa, Grande e Indaiá que
deságuam nas praias Itaguá, Iperoig e Perequê‐Açu, respectivamente. As informações
extraídas das cartas topográficas do IBGE não registram ocupação no setor nordeste do
município. Contudo, comunidades caiçaras habitam historicamente algumas localidades
desse setor, como Picinguaba, o sertão da praia da Fazenda e Camburi. Ao contrário da
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ocupação pontual das comunidades caiçaras, as informações de 2001 mostram uma ocupação
linear na planície costeira da praia de Ubatumirim, manchas nas praias da Almada,
Picinguaba, Camburi e sertão de Ubatumirim. Nas demais áreas dos sertões as manchas
apresentam‐se dispersas.
Segundo Pinchemel e Pinchemel [1997, p. 72] durante muito tempo a organização
funcional do espaço humano se satisfazia com a tipologia rural e urbana. Atualmente, essa
divisão não engloba mais a diversidade de situações existentes. Embora a principal função
de Ubatuba seja a turística, a tipologia rural e urbana ainda encontra algum significado.
Pequenas parcelas agrícolas persistem em território municipal, principalmente, nas margens
dos rios Escuro e Comprido (sertão da praia Dura), no alto vale do rio Grande e nos sertões
de Ubatumirim e Fazenda. Contudo, uma tipologia mais adequada e abrangente seria aquela
que opõe a ocupação concentrada à difusa. A ocupação concentrada possui a vantagem da
proximidade entre os lugares de atividades e os de residência [PINCHEMEL &
PINCHEMEL, 1997, p. 74]. Entretanto, a função turística valoriza as áreas beira‐mar ou de
pontos de vista privilegiados sobre o mar. Assim, as áreas de planície e de fácil acesso
possuem uma ocupação concentrada e intensa para maximizar o lucro dos empreendedores
imobiliários. A natureza montanhosa do sítio favorece pontos de vista sobre o mar, cuja
ocupação apresenta‐se difusa. As encostas íngremes não permitem uma ocupação intensa e
também demandam meios técnicos de construção, adaptados aos terrenos declivosos, que
encaressem sobremaneira o empreendimento. A valorização turística dessas áreas
impulsiona os habitantes locais para áreas interiores, mais acessíveis economicamente,
geralmente, desprovidas de equipamentos urbanos e servidas por vias de acesso precárias. O
habitante local reside também nas áreas adensadas do centro urbano, onde se concentram os
serviços. Esse processo de valorização turística das áreas define a tipologia de ocupação
concentrada e difusa.
Silva [1975, p. 76] descreveu os núcleos urbanos do Litoral Norte paulista
fazendo alusão ao aspecto rígido da ocupação em forma de “tabuleiro de xadrez”, do “core
urbano”, em oposição à periferia de forma “irregular”. Essa descrição permanece atual no
tocante a oposição entre o centro, estruturado, e a periferia, não estruturada, à margem do
planejamento territorial e carente de infra‐estrutura e equipamentos urbanos. A função
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turística não multiplica os centros, mas determina uma ocupação que entremeia manchas de
ocupação concentrada e de ocupação difusa. Macedo [1993, p. 170‐184] sintetizou os modelos
de loteamentos que caracterizariam a “urbanização tradicional” e a “urbanização
contemporânea” de localidades turísticas à beira‐mar do litoral nordeste e sudeste brasileiro.
A “urbanização tradicional”, semelhante a forma de “tabuleiro de xadrez” destacada por
Silva [1975], determina um “traçado reticulado com lotes retangulares, conectados por uma
via beira‐mar e destinados à construção de edifícios ou residências”. Essa ocupação
descaracterizaria o meio natural, substituindo a mata nativa por jardins e espécies exóticas,
além de modelar os terrenos com aterros. O modelo de loteamento que caracterizaria a
“urbanização contemporânea” se diferenciaria do anterior somente por privilegiar uma
reduzida circulação de veículos no seu interior, construindo ruas sem saída. Os condomínios
fechados também seriam característicos da “urbanização contemporânea”. Essa modalidade
de ocupação destinada “aos consumidores de maior poder aquisitivo”, aliaria condições de
segurança e oportunidades de lazer. Caracterizam‐se por ocupar extensas áreas, cercadas,
onde se proíbe o acesso de não proprietários impedindo, conseqüentemente, o livre acesso às
praias. Por vezes, essas praias “acabam sendo praticamente privatizadas”. Em relação às
construções, os condomínios fechados apresentam um caráter misto (construções horizontais
e/ou verticais), um conjunto urbanístico homogêneo que substitui a vegetação nativa por
jardins. O autor também assinala a “ocupação de encostas”. Pelo “potencial paisagístico” dos
terrenos em altitude ou pela saturação das planícies, as encostas seriam ocupadas
“independentemente das condições de adequação do suporte físico”. Nesses terrenos, a
“tecnologia construtiva” seria “mais sofisticada e, portanto mais cara”. Com a expropriação
da população local das áreas centrais, a ocupação das encostas vem ocorrendo até em morros
interiores, distantes da vista panorâmica sobre o mar. Essa população desprovida de
condições técnicas, financeiras e sem o auxílio do poder público local edificam suas casas em
terrenos instáveis e ampliam a ocupação difusa para localidades distantes e sem infra‐
estrutura de equipamentos urbanos. Para Leite [1994, p. 140] esses modelos, recorrentes nas
práticas do urbanismo brasileiro, não consideram as características naturais e sociais de um
lugar o que acaba por degradar o uso desses espaços. Um projeto urbano deveria ser
executado “tomando‐se como base toda a riqueza de conexões que ele permite estabelecer
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entre os elementos naturais e sociais, visando garantir padrões de qualidade e de vida
culturalmente estabelecidos”. A negação dessas conexões, a procura incessante pela
maximização dos lucros dos empreendedores imobiliários e a ausência de um planejamento
territorial que vise o interesse coletivo e a qualidade de vida da população geram situações
que transformam o lugar em um produto de consumo. A “privatização das praias”
apresenta‐se como mais uma manifestação dessa lógica, decorrente da “visão de urbanização
como um produto e não como um processo”.
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8.2. Um Padrão Paisagístico41
A análise espacial apresenta técnicas e metodologias que auxiliam na
interpretação da organização espacial. Trata‐se de “um processo cognitivo e interativo que
utiliza diferentes operadores, sendo ao menos um espacial, para deduzir as características
descritivas ou espaciais de um fenômeno isolado ou reagrupado, real ou simulado, no
espaço42” [CHAMPOUX & BEDARD, 1992 apud ROBIN, 2002, p. 239]. Os operadores
reconhecem, essencialmente, dois tipos de parâmetros dos objetos da paisagem: os
geométricos e os topológicos. Os parâmetros geométricos revelam a forma, a posição, a
extensão, a largura, o perímetro, etc. As formas das manchas que compõem o mosaico
paisagístico apresentam‐se ora com geometrias regulares, uma parcela agrícola, por exemplo,
ora com formas irregulares e complexas, como uma linha de costa. A área e o perímetro
dessas formas revelam sua dimensão fractal43. A dimensão fractal44 seria, então, “um
indicador da complexidade e da rugosidade” [DAUPHINE, 1995, p. 54]. Christofoletti &
Christofoletti [1994] sintetizaram as aplicações da geometria fractal em estudos de Geografia
física e humana, principalmente, aqueles sobre o meio urbano, como por exemplo, a
geometria fractal da morfologia e crescimento urbano.
Por outro lado, os parâmetros topológicos revelam a conexão, a vizinhança, à
interseção, etc. Segundo Robin [2002, p. 83] para afinar a caracterização topológica dos
objetos pode‐se recorrer a noção de conexão e de adjacência. A conectividade é uma
propriedade relativa às redes e em análise espacial designa “a existência de relações, de
linhas entre os pontos” [LEVY & LUSSAULT, 2003, p. 198]. Em Ecologia, a conectividade
espacial se produz quando duas manchas da mesma classe, isto é, com propriedades

Parte deste capítulo foi publicado em Fournier, J.; Panizza, A.C.; Luchiari, A. [2005, no prelo].
“L’analyse spatiale est un processus cognitif et itératif qui utilise différents opérateurs, dont un spatiale au moins, pour
déduire les caractéristiques descriptives ou spatiales d’un phénomène isolé ou regroupé, réel ou simulé dans l’espace”
[CHAMPOUX & BEDARD, 1992 apud ROBIN, 2002, p. 239].
43 A definição matemática, proposta por Mandelbrot [1975], da dimensão de similaridade de um objeto fractal é dada pela
fórmula: D = log (N) / log (1/r); onde: N é o número de elementos iguais; 1/r é o tamanho de cada elemento. Entretanto, outros
cálculos foram propostos para a medida da dimensão fractal de objetos lineares (como uma linha de costa ou um perfil
topográfico, por exemplo) e para a medida da dimensão fractal de objetos volumétricos (como a cobertura de nuvens, por
exemplo) [DAPHINE, 1995, p. 54‐56].
44 “Uma característica principal de todo objeto fractal é sua dimensão fractal, que será indicada por D. Ela indica seu grau de
irregularidade. Fato muito importante: contrariamente aos números de dimensões habituais, a dimensão fractal pode ser uma
fração simples, como ½ ou 5/3, e mesmo um número irracional como π” [MANDELBROT, 1995, p. 6].
41
42
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similares, estão ligadas fisicamente [BUREL & BAUDRY, 1999, p. 77]. Isso vai assegurar o
deslocamento de indivíduos de uma espécie entre as manchas de uma mesma classe. Em
Geografia, a conectividade espacial vai demonstrar a “união entre objetos territoriais”, as
“ligações entre lugares” [LEVY & LUSSAULT, 2003, p. 198]. Por outro lado, a contigüidade
vai “considerar os efeitos de vizinhança dos elementos de um território” [LEVY &
LUSSAULT, 2003, p. 205]. A contigüidade vai revelar, assim, a heterogeneidade do mosaico
paisagístico, que rico em hábitats distintos pode abrigar grande diversidade de espécies.
Uma mancha de uma determinada classe pode estar contígua a outras da mesma classe ou
de classes diferentes. Em análise espacial essas noções podem ser quantificadas. Por
exemplo, um pixel pode estar contíguo a seus vizinhos. Ele pode estabelecer uma adjacência
com seus vizinhos por seus quatro lados. Porém, esse mesmo pixel pode também manter
uma conectividade, uma ligação física, com seus outros 4 vizinhos através das ligações entre
suas arestas.
A interação entre SIG e processamento digital de imagens permite integrar os
dados extraídos das imagens de satélite à análise espacial. Esses instrumentais tecnológicos
aumentam as possibilidades de pesquisa, pois “a associação entre SIG e sensoriamento
remoto aporta um poder de investigação sem precedentes45” [ROBIN, 2002, p. 238]. Aqui, as
cartas de síntese da cobertura da terra derivadas das classificações supervisionadas por
região das imagens de satélite de 1988, 1994 e 1999 [figuras 7.10, 7.11 e 7.12] foram inseridas
no programa Fragstats 3.346 (Spatial Pattern Analysis Program for Quantifying Landscape
Structure). Esse programa permite uma leitura da paisagem em três níveis espaciais:
manchas, classes e mosaico. Objetos considerados individualmente representam as manchas.
O conjunto de manchas pertencentes a um determinado tipo forma a classe.Finalmente, o
conjunto das classes compõe o mosaico. A interpretação dos índices geométricos e
topológicos deve ser feita, necessariamente, no nível espacial selecionado.
As cartas de síntese da cobertura da terra utilizadas representam uma paisagem
que contém 6 classes, a saber: cobertura vegetal florestal, zona úmida, campo antrópico,
areia/solo exposto, zona construída e água. A análise espacial executada utiliza as

45
46

“L’association SIG‐télédétection apporte une puissance d’investigation sans précédent” [ROBIN, 2002, p. 238].
O Fragstats é um software freeware, disponível na internet.
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características geométricas das manchas pelas variáveis forma, área e perímetro nos níveis
espaciais classes e mosaico. Já a análise espacial, realizada através das características
topológicas das manchas, utilizou as variáveis agregação e justaposição no nível espacial
classes e mosaico. Por último, a variável conexão se aplicou no nível espacial das classes
[tabela 8.1]. Esses índices quantificam a paisagem através de seu conteúdo. As menores
unidades do mosaico são as células (pixels), aqui os cálculos se basearam em uma célula e
seus 8 vizinhos. Um conjunto de células similares forma uma mancha e a reunião dessas,
uma classe. Porém, a objetividade dessa quantificação deve ser relativizada, pois o
pesquisador compõe, de certa maneira, a paisagem que vai analisar. Ele determina as classes
no momento da classificação supervisionada da imagem de satélite e também pode escolher
quais classes serão utilizadas nos índices. O resultado dessa análise vai depender,
diretamente, da qualidade das classificações supervisionadas e do discernimento do
pesquisador. As medidas resultantes do cálculo dos índices geométricos e topológicos
permitem somente melhor apreender a estrutura e a geometria da paisagem. Esses índices
não fornecem nenhuma informação direta da qualidade funcional das manchas ou do
mosaico. O interesse dessa análise reside, portanto, na apreensão da estrutura da paisagem
através do comportamento das manchas dentro do mosaico. Esse comportamento analisado
no adequado nível espacial denuncia a dinâmica interna da paisagem.

TABELA 8.1: NÍVEL ESPACIAL E FAMÍLIA DOS ÍNDICES GEOMÉTRICOS E TOPOLÓGICOS
Nível espacial
Mosaico

Classe

47

Família dos índices
Complexidade da forma
Agregação
Justaposição

Variável
dimensão fractal
perímetro
contigüidade das manchas

Índice47
PAFRAC
LSI
IJI
PAFRAC

Complexidade da forma

dimensão fractal

Agregação

perímetro

LSI

Justaposição

contigüidade e heterogeneidade
das manchas

IJI

Conectividade

conexão física das manchas

COHESION

A descrição detalhada dos índices, assim como, as fórmulas constam no documento fornecido com o programa Fragstats 3.3.
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Para o mosaico paisagístico foram calculados os índices PAFRAC (Perimeter‐Area
Fractal Dimension), LSI (Landscape Shape Index) e IJI (Interspersion and Juxtaposition Index). A
figura 8.2 apresenta a medida da complexidade da forma. Esse índice relaciona a área, o
perímetro e o número de manchas de cada classe presente no mosaico. Os valores de
PAFRAC variam entre 1 e 2 (1<PAFRAC<2). PAFRAC aproxima‐se de 1 para formas com
perímetros simples, como um quadrado por exemplo. PAFRAC aproxima‐se de 2 para
formas mais complexas que apresentam perímetros maiores. Esse índice calcula,
independentemente da escala e do tamanho das manchas, a complexidade de suas formas.
Vale ressaltar, entretanto, que PAFRAC calcula a dimensão fractal das manchas
considerando‐as como planos e não volumes. A figura 8.2 mostra que a complexidade das
formas do mosaico paisagístico aumentou, pois em 1988 a dimensão fractal do mosaico era
de 1,44; passou para 1,47 em 1994 e atingiu o valor de 1,5 em 1999. Isso significa que
reentrâncias surgiram e as formas tornam‐se mais complexas.
A figura 8.3 indica a medida da agregação das manchas no conjunto do mosaico.
LSI divide o comprimento total dos perímetros das manchas de uma determinada classe pelo
perímetro da menor mancha desta classe, que representaria sua máxima agregação. Seu
valor varia de 1 ao infinito (LSI ≥ 1, sem limite e sem unidade). LSI é igual a 1 quando a
paisagem consiste em uma única mancha de máxima agregação, um quadrado por exemplo.
LSI aumenta quando o comprimento total dos perímetros das manchas aumenta. Isso
significa maior desagregação das mesmas, pois o aumento das manchas está associado ao
aumento do comprimento das bordas internas do mosaico. A figura 8.3 mostra que os
valores de LSI diminuíram. Em 1988 o LSI atingiu o maior valor do período (6,5) que
representa a menor agregação das manchas que compõem o mosaico. Em 1994 registrou o
valor de 5,9, o que representa maior agregação das manchas. Em 1999, o LSI atingiu o valor
de 6,2.
A contigüidade das manchas do mosaico foi revelada pelo IJI. Esse índice
relaciona duas classes pelo comprimento total das bordas e o número total de manchas das
classes presentes no mosaico. O IJI é uma medida relativa que varia de 0 a 100% (0 < IJI ≤
100). Aproxima‐se de 0 quando uma mancha de uma determinada classe encontra‐se
adjacente a outras manchas pertencentes a uma única classe. IJI aproxima‐se de 100%
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quando uma mancha de uma determinada classe encontra‐se adjacente a manchas que
pertencem ao número total de classes presentes mosaico. IJI mede a mistura e a contigüidade
das manchas. O IJI calculado para Ubatuba [figura 8.4] mostrou uma contigüidade quase
estável durante o período estudado. Em 1988, o IJI apresentou seu maior valor (75,24%)
representando a maior mistura entre classes. Em 1994, IJI atingiu seu menor valor (73,82%) e
em 1999 alcançou o valor de 74,1%.
No nível espacial das classes, quatro índices foram calculados: PAFRAC, LSI, IJI e
COHESION (Patch Cohesion Index). Todas as 6 classes das cartas de síntese da cobertura da
terra constaram no cálculo desses índices, porém somente três foram inseridas na análise. A
escolha pelas classes areia/solo exposto, campo antrópico e zona construída se deu por
constituírem, além da classe cobertura vegetal florestal, classes de representatividade na
organização espacial. A classe cobertura vegetal florestal foi desprezada, pois sua extensão e
homogeneidade acabaram por mascarar as classes de menor extensão, porém de maior
dinamismo. A figura 8.5 mostra a dimensão fractal das classes selecionadas. A dimensão
fractal variou de 1,43 a 1,57 e indicou aumento da complexidade das formas, principalmente,
para as classes areia/solo exposto e campo antrópico. A classe zona construída registrou, em
1994, o maior valor da dimensão fractal (1,52). Em 1999, essa classe apresentava o valor de
1,49. O PAFRAC mostra, portanto, o aumento de reentrâncias e, conseqüentemente, da
complexidade das formas das manchas que compõem essas classes.
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FIGURA 8.2: MOSAICO, MEDIDA DA COMPLEXIDADE DA FORMA
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FIGURA 8.3: MOSAICO, MEDIDA DA AGREGAÇÃO

LSI ≥ 1 (sem unida de)

Agregação, perímetro das manchas (LSI)

9
7
5
3
1
1988

1994

1999
LSI

FIGURA 8.4: MOSAICO, MEDIDA DA JUSTAPOSIÇÃO
Contigüidade das manchas (IJI)

0 < IJI < 100 (%)

100
90
80
70
60
50
40
1988

1994

1999

IJI

238

Parte III – O Sensoriamento Remoto

239

O LSI das classes focalizadas apresenta valores muito maiores que aqueles
registrados pelo mesmo índice no nível espacial do mosaico. Isso mostra que o mosaico
paisagístico como um todo se apresenta com manchas bem agregadas, fato que se confirma
plenamente através intensa agregação das manchas da classe cobertura vegetal florestal.
Porém, para as demais classes, a medida da agregação revela outro comportamento. A figura
8.6 mostra as medidas de agregação das classes areia/solo exposto, campo antrópico e zona
construída. Em 1988, a classe campo antrópico apresentou o maior valor do período (36,29)
mostrando a menor agregação; os valores subseqüentes diminuíram e mostram uma maior
agregação das manchas dessa classe. Por outro lado, a zona construída apresentou um
comportamento inverso, ou seja, maior agregação em 1988 (23,51) e menor agregação em
1999 (30,99). A classe areia/solo exposto apresentou valores quase constantes, sendo a maior
agregação em 1988 (25,81) e a menor agregação das manchas em 1994 (27,64). Em 1999 a
classe areia/solo exposto apresentava o valor de 26,85.
A figura 8.7 mostra a medida da justaposição das manchas (IJI). Os valores
observados exibem a diminuição deste índice para as três classes selecionadas. Em 1988, as
manchas das classes focalizadas encontravam‐se adjacentes a um número maior de manchas
pertencentes a classes distintas. Para as três classes, os valores de 1999 são os menores do
período, quando essas classes seriam contíguas a manchas menos diversificadas.
Finalmente, a figura 8.8 mostra a medida de conectividade das manchas. O índice
de coesão é calculado a partir das células (pixels) que formam as manchas e relaciona o
perímetro, a área e o número total de células do mosaico. COHESION varia de 0 a 100%
(0≤COHESION<100). COHESION é igual a 0 quando no mosaico não há nenhuma célula.
Aproxima‐se de 0 quando diminui a porção ocupada, no mosaico, por determinada classe.
COHESION aumenta quando a porção ocupada, no mosaico, por determinada classe cresce,
ampliando assim a conexão física entre as células. A figura 8.9 apresenta os valores de
COHESION para Ubatuba. Esses valores variam entre 86% a 97% e denunciam forte coesão
entre as manchas, isto é, existiria uma conexão física entre as células das manchas das classes
analisadas. A classe zona construída apresentou os valores mais altos de coesão: 97% em
1988; 95,86% em 1994; e 96,56% em 1999. Os valores da coesão para a classe campo antrópico
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variam de 94,35% em 1988; 93,89% em 1994; e 90,51% em 1999. Por último, os valores da
classe areia/solo exposto variam entre 86,72% em 1988; 90,9% em 1994; e 89,71% em 1999.

FIGURA 8.5: CLASSES, MEDIDA DA COMPLEXIDADE DA FORMA
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FIGURA 8.6: CLASSES, MEDIDA DA AGREGAÇÃO
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FIGURA 8.7: CLASSES, MEDIDA DA JUSTAPOSIÇÃO
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FIGURA 8.8: CLASSES, MEDIDA DE CONECTIVIDADE
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A figura 8.9 propõe a síntese da análise espacial realizada para o mosaico
paisagístico e para as três classes selecionadas. Essa figura pretende simplificar e
esquematizar os resultados apresentados anteriormente. Sua leitura deve considerar a
comparação do comportamento das classes nas três datas estudadas. Assim, procurou‐se
estabelecer três situações que retratassem, embora esquematicamente, os extremos e as
situações intermediárias. A complexidade das formas do mosaico aumentou no decorrer dos
anos estudados (PAFRAC). As manchas apresentavam‐se fortemente desagregadas em 1988
(LSI), alterando‐se para uma fase de forte agregação, em 1994. Em 1999, apresentavam um
comportamento intermediário aos precedentes. Para a contigüidade das manchas (IJI)
observa‐se que ocorreu um crescente aumento da adjacência de manchas com classes
diferentes. Portanto, o comportamento do mosaico paisagístico mostra que as formas são
mais complexas, isto é, seus perímetros possuem mais reentrâncias, apesar da razoável
agregação das manchas. A contigüidade também cresceu em diversidade, isto é, a vizinhança
das manchas abrange maior diversidade de classes.
A síntese da análise espacial para as classes mostra, esquematicamente, o
comportamento das classes zona construída, campo antrópico e areia/solo exposto.
Genericamente, a formas das manchas dessas classes cresceram em complexidade
(PAFRAC), o mesmo comportamento detectado para o mosaico. Para a medida da agregação
das manchas, as três classes apresentam comportamentos distintos que também se
diferenciam daquele para o LSI do mosaico. As manchas da classe zona construída tornaram‐
se mais desagregadas. O inverso ocorreu com a classe campo antrópico, onde as manchas
tornaram‐se mais agregadas. A classe areia/solo exposto apresentou um comportamento que
passou diretamente da maior agregação das manchas a maior desagregação e, finalmente,
uma situação intermediária. As medidas de contigüidade das manchas (IJI) para as classes
exibem um comportamento contrário ao observado para o mosaico. Para as classes o IJI
decresceu, ou seja, no decorrer dos anos a vizinhança das manchas tornou‐se menos
diversificada. O índice de coesão (COHESION) para as classes apresenta situações distintas.
A forte conexão física da classe zona construída em 1988 regrediu em 1994, finalizando com
uma situação intermediária. Para a classe campo antrópico a situação passou de forte
conexão física a uma situação intermediária e termina com fraca conectividade. Para a classe
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areia/solo exposto a situação inicial é de fraca conectividade, passando diretamente para a
forte e finalizando com uma situação intermediária.
A figura 8.9 mostra que os índices fornecem interpretações diferentes para o
mosaico e para a análise separada das classes. Porém, parece haver uma lógica entre as
interpretações do mosaico e da classe zona construída. Vale ressaltar, entretanto, que a
variação dos índices para as três classes não apresentou nenhuma situação de grande
contraste ou paradoxal. O comportamento do mosaico ressalta, principalmente, o aumento
da complexidade das formas; a desagregação das manchas, que passa da maior agregação a
uma situação intermediária; o aumento da heterogeneidade de classes contíguas. Esse
comportamento se adequa a uma paisagem dominada pela estabilidade, extensão e
compacidade da classe cobertura vegetal florestal. Daí a relativa agregação das manchas que
compõe o mosaico. Contudo, adequa‐se também a uma paisagem onde a urbanização
mostra‐se em expansão, sobretudo nas áreas periféricas e de ocupação pioneira, daí a
crescente e diversa contigüidade das manchas.
A interpretação da análise espacial no nível das classes mostra‐se mais complexa.
Iniciaremos pelo comportamento da classe zona construída em 1999. Essa revela, de modo
geral, formas complexas, desagregadas, com vizinhos pouco diversos e com um estado
intermediário de conexões físicas. Pelas tabelas 7.3 e 7.5 vemos que, apesar de pequenas
variações, a zona construída vem crescendo ao longo dos anos. Ela vem ocupando áreas que
eram anteriormente cobertas pela cobertura vegetal florestal (aproximadamente 0,6% entre
1988‐1994 e 1,7% entre 1994‐1999); pelo campo antrópico (aproximadamente 1% entre 1988‐
1994 e o mesmo valor para o período seguinte); e pela areia/solo exposto (aproximadamente
0,2% e 0,9% para os respectivos períodos). As formas complexas podem ser derivadas do
crescimento “espontâneo” de áreas residenciais que avançam sobre terrenos desocupados na
franja peri‐urbana. A vizinhança menos diversificada representaria, justamente, o avanço
dessa classe sobre a cobertura vegetal florestal. A desagregação das manchas e a incompleta
conexão física seriam outro reflexo desse crescimento, quando se dispersam pequenos nichos
de “bairros” residenciais em áreas interiores, nem sempre integralmente conectadas com as
áreas adjacentes. A ocupação se estende precariamente deixando para trás vazios
intersticiais. A interpretação para as demais classes selecionadas segue nesse mesmo sentido.
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A tabela 7.5 mostra que na pequena parcela do território de Ubatuba onde ocorreu regressão
da cobertura vegetal, a cobertura vegetal florestal transformou‐se em campo antrópico
(aproximadamente 0,6% do território entre 1988‐1994 e em 0,7% em 1994‐1999). A cobertura
vegetal florestal também se transformou em areia‐solo/exposto em, aproximadamente, 0,2%
(1988‐1994) e 0,5% (1994‐1999). E ainda, pode‐se destacar para essa regressão, a
transformação do campo antrópico em areia/solo exposto em, aproximadamente, 0,5% e 0,3%
nos respectivos períodos. Decorrente desse avanço seria o aumento da complexidade das
formas, a relativa desagregação (o LSI dessas classes varia de 26 a 36, enquanto o LSI do
mosaico que varia entre 5,9 e 6,5), e a diminuição da heterogeneidade dos vizinhos, pois
essas classes estariam ganhando áreas, principalmente, da cobertura vegetal florestal. A
conexão física dessas classes é, em comparação com a encontrada para a zona construída,
mais fraca, porém ainda apresentam valores altos o que mostra uma certa sucessão de
manchas que se ligam.
A análise espacial forneceu, portanto, um retrato do comportamento das classes e
do mosaico paisagístico durante o período estudo. Esses dois níveis espaciais mostram‐se
complementares. A complexidade das formas denuncia um aumento de reentrâncias,
característica do crescimento espontâneo e fragmentado. A diminuição da diversidade de
manchas contíguas pode ser explicada pelo fato desse crescimento se efetivar sobre áreas de
cobertura vegetal florestal, o que caracterizaria a existência de uma frente pioneira local.
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