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1. INTRODUÇÃO 

Analisar o comportamento que a cobertura vegetal estabelece no ambiente amazônico 
fundamenta-se na necessidade de sua preservação, pois promove interações e impactos 
que modificam drasticamente a conservação do solo, a biodiversidade, a qualidade e 
quantidade da água, os micro-climas regionais, os ecossistemas e principalmente a vida 
humana. 

A importância de proporcionar subsídios significativos para que as autoridades 
competentes e a sociedade definam estratégias de fiscalização e controle sobre o uso e 
ocupação desta região geográfica atribui grande relevância na análise em questão, pois 
possibilitará uma discussão sobre a implantação de projetos preservacionistas e de 
exploração racional e sustentável deste valioso recurso. 

Diante da situação exposta,  utilizando-se a solução tecnológica encontrada pela DSG, 
no caso o emprego de Sensores de Radar de Abertura Sintética - SAR para superar o 
entrave relacionado à constante presença de nuvens, espera-se que a  obtenção de uma 
imagem colorida a partir de dados SAR seja capaz de apresentar as complexidades e 
interações proporcionadas pelo ecossistema amazônico, cuja análise é uma tarefa 
necessária e importantíssima na visualização e contextualização desta região geográfica 
no cenário mundial. 

Será apresentado o estudo que destina-se à apresentação dos procedimentos 
empregados, das  técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI) e dos resultados 
obtidos na atividade de Cartografia do Projeto Radiografia da Amazônia desenvolvido e 
executado no Centro de Imagens e Informações Geográficas do Exército (CIGEx) em 
Brasília - DF. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO BÁSICO 

O termo vegetação encontra significação de amplitude diversificada, na qual a 
contextualização realça e delimita sua compreensão, de forma que a investigação da 
abordagem e especificidade realça a proposta de estudo do presente trabalho. 

Alguns conceitos para vegetação que denotam sua abundância de significados: 
“Conjunto de vegetais que ocupam uma determinada área; tipo da cobertura vegetal; as 
comunidades das plantas do lugar; termo quantitativo caracterizado pelas plantas 
abundantes”, segundo GOODLAND, (1975); Ou ainda “Quantidade total de plantas e 
partes vegetais como folhas, caules e frutos que integram a cobertura da superfície de um 
solo; conjunto de plantas e associações vegetais; Algumas vezes, segundo CARVALHO 
(1981), é utilizado de modo mais restrito para designar o conjunto de plantas que vivem 
em determinada área. 

De acordo com ROSS (2003, p. 143), dependemos das florestas para cada passo de 
nossas vidas. As florestas criam o clima favorável à existência de uma infinita variedade 
de formas de seres vivos e alimentam nossa mesa. São a “farmácia” do futuro, fonte de 
novos medicamentos, abastecem a indústria com fibras e outros materiais e dão conforto 
e moradia. Ainda segundo ROSS (2003, p. 145), o uso adequado das florestas tropicais 
estabelecerá um novo patamar civilizatório entre homens e a natureza. 

Segundo BECKER (1990, p. 89): 

''A vegetação exerce influência marcante sobre o regime 



 

5 
 

de chuvas, e poderá alterar o clima do planeta. Ela é uma da 
mais importantes fontes de calor para manter a circulação da 
atmosfera. Através da evapotranspiração, gera aproxima- 
damente 50% do vapor de água necessário ao atual nível de 
precipitação na região e controla o balanço de energia. O 
desmatamento em grande escala representa, dentro deste 
aspecto, um fator crítico de alteração micro, meso e 
macroclimática: reduz a evapo- transpiração, as chuvas e a 
quantidade de calor disponível para a circulação atmosférica 
global".  

O retrato da paisagem vegetacional nativa pode ser observado por sua exploração e 
devastação ao longo do tempo, no qual segundo LEITE (1995, p. 97): 

 "Os descobridores das terras brasileiras encontraram 
imensas superfícies campestres (caatingas, cerrados e 
campinas) porém, também, grandes regiões cobertas por 
florestas bastante diver- diversificadas e ricas (na costa, no 
interior e na Amazônia). A grande maioria das florestas ditas 
não amazônicas esfumou-se nos cerca de 500 anos de 
história". 

Diagnosticando este meio século de devastação, ainda de acordo com LEITE (1995, p. 
99), antes de 1800 o país, praticamente em estado natural original, mostrava o interesse 
por minerais preciosos, de sorte que a cobertura vegetacional era vista, em geral apenas 
como embaraço ou um inimigo a vencer. Após 1800, referindo a REITZ apud LEITE 
(1995, p. 99), a vinda da família real portuguesa e abertura dos portos viabilizaram o livre 
acesso de naturalistas e pesquisadores de diversas nacionalidades, que, atônitos, 
descortinavam, ao alvorecer do século XIX, uma rica terra, cheia de encanto, exuberância 
e perigo, com uma multiplicidade de formas de vida organizadas em padrões inigualáveis, 
num complexo e belo mosaico de fisionomias; ingredientes por demais suficientes para 
estimular o entusiasmo e alimentar as ilusões dos que se embrenhavam nos sertões. 

Nos últimos cinqüenta anos, a tecnologia aliada ao grande aumento populacional 
produziram uma devastação de ordem astronômica, na qual podemos vislumbrar, 
segundo LEITE e SOHN apud LEITE (1995, p. 100), a eliminação do patrimônio vegetal 
regional, ressaltando neste particular o advento dos sensores remotos, das pesadas 
máquinas agrícolas e das sofisticadas motosserras. 

No estudo da vegetação devemos incluir a origem da diferenciação fitovegetacional 
que constitui o mosaico brasileiro, cuja origem, de acordo com ROSS (2003, 155 e 156), 
esta origem é resultado da expansão e retração das florestas, cerrados e caatingas 
provocada pela alternância de climas úmidos e secos nas regiões tropicais, durante os 
períodos glaciais do Quaternário. As florestas tropicais e outras formações abertas já 
existiam deste a era Pleistocênica e não foram destruídas por geleiras, como aconteceu 
com as formações do hemisfério norte. No hemisfério sul as glaciações modificaram a 
distribuição da umidade, provocando desintegração de grandes espaços contínuos de 
floresta e favorecendo a expansão de vegetação de clima mais seco. 

Nota-se que interpolar a Amazônia no âmbito dos grandes domínios paisagísticos 
brasileiros retoma a importância da caracterização das paisagens inerentes ao conjunto 
estabelecido no território nacional que, segundo AB’SABER (2003, p. 12): 

"...onde haja um esquema coerente de feições de relevo, 
tipos de solos, formas de vegetação e condições climático-
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hidrológicas. Tais domínios espaciais de feições 
paisagísticas e ecológicas integradas, ocorrem em uma 
espécie de área principal, de certa dimensão e arranjo, em 
que as condições fitogeográficas e biogeográficas formam 
um complexo relativamente homogêneo e extensivo". 

Portanto temos um conjunto de critérios que devem ser entendidos e respeitados para 
analisar as condições atuais do ambiente abordado. Torna-se necessário relacionar os 
aspectos da formação da vegetação com os questionamentos sociais, econômicos e 
políticos da região, juntamente com as variáveis impostas pelo clima, pedologia e relevo. 
Neste contexto cresce a importância do trabalho em questão, que permitirá a constituição 
de uma imagem onde será possível vislumbrar uma interpretação visual muito próxima da 
realidade. 

3. TECNOLOGIA RADAR 

 
A tecnologia Sintetic Aperture Radar (SAR) é constituída basicamente por um sistema 

eletrônico acoplado a uma aeronave ou plataforma orbital, que detecta e localiza regiões 
no ambiente terrestre por meio da utilização do espectro de radiofreqüências. 

O imageamento por radar consiste da emissão de pulsos de microondas a intervalos 
regulares sobre a região de interesse e da recuperação dos sinais de retorno (ecos) 
provenientes desta região, à medida que o sensor se desloca. A recepção do sinal de 
retorno pode ser feita utilizando-se a mesma antena emissora (sistemas monoestáticos) 
ou uma segunda antena (sistemas biestáticos) (Ulaby e Elachi, 1990). A porção da 
energia retroespalhada pelos diferentes alvos é registrada pela antena ao longo do 
deslocamento do vôo. O valor do nível de cinza (NC) do pixel na imagem é definido em 
função da amplitude do próprio retroespalhamento do sinal emitido. 

Uma das principais características dos sensores SAR usados em imageamento é a 
capacidade de emitir sinais polarizados. A polarização pode ser definida como a 
orientação segundo a qual oscila, no tempo, o vetor campo elétrico da onda 
eletromagnética. Geralmente a polarização dos sistemas de radar é linear, ou seja, a 
orientação do campo elétrico varia segundo uma linha reta, podendo ser horizontal ou 
vertical. Os sensores SAR de imageamento utilizam polarizações lineares paralelas, HH e 
VV, ou cruzadas, HV e VH (a primeira letra refere-se à polarização da radiação 
transmitida e a segunda à polarização da radiação recebida pela antena). 

Outra característica importante para o uso do sensor vem da técnica interferométrica 
InSAR (Interferometric SAR). Essa técnica é baseada na análise de fase dos sinais de 
radar recebidos por duas antenas SAR localizadas em posições diferentes no espaço, ou 
por uma mesma antena em época e posição diferentes. A partir desses sinais podem ser 
geradas imagens de amplitude e fase, armazenadas como imagens complexas. Essas 
imagens são usadas para formar o par interferométrico, que por meio da técnica InSAR 
permite a reconstrução tridimensional do terreno imageado pelo radar. 

A onda do sinal é caracterizada pelo seu comprimento, amplitude e fase, sendo o 
comprimento de onda que estabelece o grau de penetrabilidade nos alvos. O sistema 
SAR empregado no projeto Radiografia da Amazônia opera na faixa das microondas nas 
bandas X e P, respectivamente com comprimentos de onda da ordem de 3,0 e 72,0 cm. 

4. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 
O maior problema relativo ao uso e análise de imagens de radar está na complexidade 

de interpretação que é inerente a esse tipo de dado (Moran et al.,2002; Chaves et al., 
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2003) de forma que as imagens apresentam de forma geral um aspecto granulado 
(característica inerente das imagens SAR), que associado ao fato de serem geradas em 
tons de cinza dificultam a interpretação das feições contidas na superfície mapeada, 
necessitando de profissionais altamente capacitados para executar estes 
procedimentos. No presente trabalho será apresentada uma alternativa para melhorar a 
interpretação visual das ortoimagens e minimizar os custos técnicos operacionais, através 
da atribuição artificial, por meio de técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI), 
do atributo cor às imagens geradas pelo SAR.  

5. OBJETIVOS 

 
Dentro do contexto apresentado, este trabalho tem por objetivo apresentar a 

metodologia de processamento desenvolvida e adotada pela DSG para obtenção de 
imagens SAR coloridas artificialmente para o Projeto Radiografia da Amazônia (RAM). Tal 
metodologia teve como ponto de partida a necessidade de estabelecer um padrão, similar 
às imagens geradas por sensores óticos, que permitisse ao intérprete uma associação 
com a paisagem do ambiente amazônico. Além disso, a metodologia foi desenvolvida 
visando: 

- Relacionar, extrair e classificar as principais tipologias vegetais em consonância com 
as classes da Especificação Técnica para a Estruturação de Dados Geoespaciais 
Vetoriais (ET-EDGV), CONCAR (2009);  

- Permitir a simbolização, representação e classificação do uso e ocupação do solo em 
mapas e cartas nas escalas 1:50.000 e maiores. 

6. EQUIPAMENTOS E SOFTWARES UTILIZADOS 

 
Foram utilizados processadores Intel Xeon E5530 com 08 GB de RAM inseridos  nos 

núcleos de operação instalados na torre de processamento configurada e localizada no 
pavilhão do Projeto Radiografia da Amazônia, no CIGEx. O sistema operacional, utilizado 
no Proc (SERVRAM-2) disponibilizado para a seção de Cartografia, no qual foram 
realizados todos os processos, foi o Windows Server 2008, e o programa empregado em  
todas as fases de PDI executadas e elaboradas foi o ENVI® (Environment for Visualizing 
Images), na versão 4.5. 

7. DEFINIÇÕES, SIGLAS E SÍMBOLOS 

7.1. RADIOGRAFIA DA AMAZÔNIA (RAM) 

É um projeto ambicioso, em execução, que visa mapear cerca de 1,8 milhões de 
quilômetros quadrados que não possuem informações cartográficas terrestres adequadas. 
(SENSIPAM, 2008). 

 

7.2. ORBISAR -1 

É um radar de uso civil para fins cartográficos, que produz imagens para diversas 
finalidades. Neste ponto a empresa ORBISAT é a responsável pelo equipamento e o 
CIGEx recebe os dados obtidos por este sensor nas condições propícias à execução do 
projeto RAM. 

7.3. S R 

Sensoriamento Remoto. 
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7.4. D T M 

Modelo digital de elevação na superfície do terreno obtido por meio do processamento 
dos dados produzido pela banda (P). 

7.5. D S M 

Modelo digital de elevação na copa das árvores obtido por meio do processamento 
dos dados produzidos pela banda (X). 

7.6. D H 

Imagem obtida por meio da subtração dos valores do DSM com o DTM (DSM-DTM). 

7.7. ET-EDGV 

Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais Vetoriais, CONCAR 
(2009). 

7.8. RADAMBRASIL 

O Projeto RADAMBRASIL  (2013), que operou entre 1970 e 1985, foi dedicado à 
cobertura de diversas regiões do território brasileiro (em especial a Amazônia) por 
imagens aéreas de radar, captadas por avião. O uso do radar permitiu colher imagens da 
superfície, sob a densa cobertura de nuvens e florestas. Com base na interpretação 
dessas imagens, foi realizado um amplo estudo integrado do meio físico e biótico das 
regiões abrangidas pelo projeto, que inclui textos analíticos e mapas temáticos sobre 
geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, uso potencial da terra e capacidade de 
uso dos recursos naturais renováveis, que até hoje é utilizado como referência nas 
propostas de zoneamento ecológico da Amazônia brasileira. 

8. DADOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO 

8.1. MAPA TEMÁTICO DE VEGETAÇÃO DO PROJETO RADAMBRASIL 

Em função das características impostas pela região, como baixo índice de ocupação 
humana, malha viária incipiente, inexistência de mapeamentos em grandes escalas, 
gigantesca extensão geográfica, dificuldades climáticas, tecnologia avançada em 
utilização e dinâmica complexa da ação de fatores ambientais aliada à falta de 
conhecimento específico nas áreas da botânica, biologia, fitobiologia e áreas afins, foi 
necessária a utilização de um substrato informativo produzido pelo projeto 
RADAMBRASIL para classificar a cobertura vegetal dentro dos padrões estabelecidos na 
ET-EDGV. 

Este apoio fundamenta-se em virtude da dificuldade de entender os padrões 
florísticos da região, o qual segundo LEITE (1995, p.102): 

“A Amazônia constitui uma grande e complexa região 

florística caracterizada principalmente por famílias de 

dispersão pantropical. Sapotaceae e Sterculiase (grandes 

frutos carnosos), Leguminoseae (geramente, com diásporos 

alados e dispersão por toda a Zona Neotropical), possui 

inúmeros fosseis em depósitos do Cretáceo e do Terciário”. 
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Desta forma o campo “descrição” da fonte cartográfica em formato vetorial 
("Shapefile"), oriundo do projeto RADAMBRASIL, foi sintetizado em outras classes, como 
podemos vislumbrar na tabela 01 a seguir: 

 

Tabela 01 – Generalizações das classes de vegetação do projeto RADAMBRASIL para atender as necessidades 
do projeto RAM. 

Campo “Descrição” RADAMBRASIL Síntese Classe RAM 

Floresta Ombrófila Densa Submontana Dossel Emergente Floresta 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel Uniforme Floresta 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com cipó+vegetação 

Secundária 
Floresta 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel emergente+Formação 

Pioneiras com influência fluvial e / ou lacustre – arbustiva sem 
palmeiras 

Floresta 

Campinarana Florestada sem palmeiras Campinarana 

Campinarana Florestada com palmeiras+Campinarana Gramíneo – 

lenhosa sem palmeiras 
Campinarana 

Esta síntese foi elaborada com a ajuda do software ArcView, selecionando todas as 
instâncias do campo “descrição” iniciadas com determinado nome e atribuindo apenas 
uma classe a qual especificasse resumidamente esta descrição. 

A partir deste procedimento, o qual não contou com nenhum apoio especializado, foi 
construída uma imagem classificada que agregasse todas estas informações, que 
utilizada como verdade na associação das classes no ensaio de estudo em questão. 

8.2. IMAGEM DE COERÊNCIA INTERFEROMÉTRICA DA BANDA P(COH P) EM 8 BITS  

É uma imagem obtida pela estimação do módulo da correlação complexa entre as 
duas imagens que originam o interferograma. Pode ser considerada como uma medida de 
qualidade dos interferogramas gerados, em virtude de apresentar baixos valores de 
coerência associados às áreas de forte presença de ruído de fase (por exemplo, áreas 
florestadas).  A imagem de coerência tem grande importância para o caso da 
interferometria de duas passagens, pois qualquer mudança na geometria ou umidade do 
alvo, entre as passagens, ocasiona o efeito de decorrelação temporal (pixels com baixa 
coerência), não sendo possível realizar a medida de diferença de fase. Outra 
aplicabilidade das imagens de coerência no projeto é a utilização das mesmas em 
classificações de cobertura da terra (Gaboardi, 2002); 

8.3. ORTOIMAGEM (AMPLITUDE) DA BANDA X EM 16 BITS, NA POLARIZAÇÃO HH 

(ORI X-HH)  

É uma imagem obtida por meio do interação da superfície (copa das árvores) com a 
banda de microondas, na qual os comprimentos de onda estão entre 2,75 cm e 5,20 cm 
(10,9 GHz a 5,75 GHz) na polarização HH; 
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8.4. ORTOIMAGEM (AMPLITUDE) DA BANDA P EM 16 BITS, NA POLARIZAÇÃO HH 

(ORI P-HH)  

É uma imagem obtida por meio da interação do terreno (solo) com a banda de 
microondas, na qual os comprimentos de onda estão entre 77,0 cm e 133,0 cm (0,39 GHz 
a 0,225 GHz) na polarização HH; 

8.5. ORTOIMAGEM (AMPLITUDE) DA BANDA P EM 16 BITS, NA POLARIZAÇÃO HV 

(ORI P-HV)  

É uma imagem obtida por meio do interação da superfície (solo) com a banda de 
microondas, na qual os comprimentos de onda estão entre 77,0 cm e 133,0 cm (0,39 GHz 
a 0,225 GHz) na polarização HV; 

8.6. ORTOIMAGEM (AMPLITUDE) DA BANDA P EM 16 BITS, NA POLARIZAÇÃO VV 

(ORI P-VV) 

É uma imagem obtida por meio do interação da superfície (solo) com a banda de 
microondas, na qual os comprimentos de onda estão entre 77,0 cm e 133,0 cm (0,39 GHz 
a 0,225 GHz) na polarização VV; 

8.7. M D S  

Oriundo da banda X, é um modelo numérico de elevação cujos valores expressam a  
altitude da superfície da copa das árvores (vegetação);  

8.8. M D T  

Oriundo da banda P, é um modelo numérico de elevação cujos valores expressam a 
altitude da superfície na altura do solo; 

9. FLUXOGRAMA REDUZIDO DE ORDENAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
Utilizando-se das ferramentas, descritas em itálico, do programa ENVI® (ITT, 2008), 

versão 4.5 ou superior, e seguindo o fluxo de organização de dados e dos procedimentos 
de PDI descritos conforme a Figura 01, a seguir, deve-se então seguir a sequência que 
será apresentada no item 10. 
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Figura 01 – Fluxo de processamento da metodologia de colorimetria e estratificação vegetal. 

10. SEQÜÊNCIA PARA REALIZAR A COLORIMETRIA DOS DADOS RADAR 

10.1. COPIAR E SELECIONAR OS ARQUIVOS 

Selecionar e copiar os arquivos necessários para processamento da imagem 
colorida para o local onde serão realizados os procedimentos operacionais: 

- Máquina de recebimento dos Arquivos: (Proc: AUX-10.1.10.253); 
- Endereço dos arquivos originais na máquina (Aux/dados/cartografia/nome_nrbloco/ 

final_10-12-2010); 

10.2.GERAR METAFILE 

Gerar um arquivo metafile significa criar uma junção ordenada virtual dos dados  a 
serem processados. Consiste em um arquivo texto que contém os nomes e o 
endereçamento das imagens em um único link. Este procedimento é ressaltado conforme 
a seqüência das letras a, b e c a seguir: 

 
a) Após copiar e selecionar os arquivos para o diretório de processamento, 

identificá-los da seguinte forma:  
 

- Polarizações na BANDA “P” de 08 Bits: 
- nome_bloco_pband_HH_8-bit.tif; 
- nome_bloco_pband_HV_8-bit.tif; e  
- nome_bloco_pband_VV_8-bit.tif. 
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- Imagem de Coerência na Banda “P”: 

- nome_bloco_pband_coh_8-bit.tif. 

b) Abrir as imagens descritas acima (devem estar no diretório de 
procedimentos operacionais), Figura 02. 

 
Figura 02 - Abertura de imagens utilizando o Envi. 

 

c) Gerar o Metafile,  observe os procedimentos  exibidos na Figura 03. 

Figura 03 -Continuação da abertura de imagens utilizando o Envi e o salvamento do arquivo Metafile 
(ENVI Meta). 
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Obs.: a ordem dos arquivos de entrada deve-se ajustar à lista de seqüência 
mostrada na setagem ressaltada na parte da direita da Figura 03, e para conseguir esta 
ordenação basta clicar em "Reorder Files" e organizar a entrada dos arquivos. Em 
seguida salvar o arquivo metafile conforme a sugestão marcada na Figura 03. 

 

10.3. REALIZAR OPERAÇÕES DE PRINCIPAIS COMPONENTES 

Análise de Principais Componentes (APC) é a aplicação de uma transformação 
linear aos dados da imagem para transladá-los e rotacioná-los em um novo sistema de 
coordenadas de modo a maximizar a sua variância. Esta técnica é útil para aumentar o 
conteúdo de informação, isolar componentes de ruído e reduzir a dimensionalidade de 
ruído de dados. As figuras 04 e 05 demonstram as ações de como executar esta etapa. 

 

 

Figura 04 - Operação de Principais Componentes.
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Figura 05 - Continuação Operação de Principais Componentes. 

 

10.4. REALIZAR A CLASSIFICAÇÃO NÃO SUPERVISIONADA (ISODATA) 

O método de classificação isodata é, provavelmente, o mais conhecido e é descrito 
como um meio de interpretação de imagens de sensoriamento remoto assistida por 
computador. 

O programa de classificação identifica padrões típicos nos níveis de cinza. Esses 
padrões são classificados efetuando-se visitas de reconhecimento a alguns poucos 
exemplos escolhidos para determinar sua interpretação. Em razão da técnica usada 
nesse processo, os padrões são geralmente referidos como "clusters" (agrupamentos ou 
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nuvens) (Eastman, 1994, p. 104). Neste tipo de classificação, as classes são 
determinadas pela análise de agrupamentos ("cluster analysis"). 

Apresenta a vantagem de não requerer um conhecimento prévio da área de estudo, 
mas em compensação o usuário tem pouco controle sobre a separação e a determinação 
das classes e de acordo com NOVO (1988, p. 285): 

"Podemos dizer que, no caso das classificações não-
supervisionadas, quanto maior a heterogeneidade das 
amostras, maior a certeza de que todas as classes 
possíveis estarão representadas. 

Os pixels nas áreas de treinamento são, então, submetidos a algoritmos de 
agrupamento ("clustering"), que determinam o agregamento natural dos dados, 
considerando sua distribuição num espaço de ndimensões (no caso, bandas espectrais). 

Portanto a classificação não supervisionada é um recurso utilizado com a finalidade 
de proporcionar uma captura de feições que serão discriminadas e rotuladas conforme a 
interação com o DH, a banda de amplitude X e a banda P na polarização HH e deverá ser 
realizada no arquivo de principais componentes gerado anteriormente (Nome da imagem: 
princ_componentes_metafile_nomebloco_PHH_PHV_PVV_COHP). 

a) Verificar se a imagem a ser classificada está disponível. 

Seguindo o roteiro não é necessário abrir a imagem pois a mesma deverá estar 
aberta na Lista de Bandas Disponíveis. Observe as Figuras 06, 07 e 08: 

 

 

Figura 06 - Lista de bandas disponíveis. 



 

16 
 

 

b) Proceder a classificação supervisionada. 

 

 

Figura 07 - Classificação Isodata (Não Supervisionada). 
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Figura 08 - Setagem dos parâmetros para a classificação Isodata (Não Supervisionada). 
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10.5. CÁLCULO DO DH (ALTURA DA VEGETAÇÃO) 

Imagem processada por meio do cálculo da subtração dos valores do DSM com o 
DTM (DSM-DTM) com a finalidade de obter a altura da vegetação. Visualizando a Figura 
09 temos os procedimentos para efetuar esta operação algébrica. 

 

Figura 09 - Álgebra de Imagens (Cálculo do DH - Altura da Vegetação). 
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10.6. CLASSIFICAÇÃO POR ÁRVORE DE DECISÃO 

Uma classificação elaborada a partir de uma árvore de decisão procura encontrar 
uma forma de dividir o universo fornecido em várias classes seguindo o caminho 
organizado pelos sucessivos testes (nós de dicisão) até que o classificador interprete, 
defina e contemple apenas uma classe.  

 
a) Insumos de entrada: 

- Polarizações na BANDA “P” de 08 Bits: - nome_bloco_pband_HH_8-bit.tif - B1. 
- Polarizações na BANDA “X” de 08 Bits: - nome_bloco_xband_HH_8-bit.tif - B2. 

- Calculo_DH_nomebloco - B3. 
- Clas_isodata_princ_compon_metafile_nomebloco_PHH_PHV_PVV_COHP – B4 
- Banda recortada do arquivo RADAMBRASIL (Arquivo em "Shapefile" trans-

formado em Imagem classificada no formato do "Envi Classification" - ítem nº 8.1 desta 

metodologia) - B5 

b) A montagem e a organização da Árvore de Decisão (Seqüência dos Nós) é 

mostrada nas Figuras 10, 11, 12 e 13; 

 

Figura 10 - Composição da Árvore de Decisão - 1ª seqüência. 
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Figura 11 - Composição da Árvore de Decisão - 2ª seqüência. 
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Figura 12 - Composição da Árvore de Decisão - 3ª seqüência. 
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Figura 13 - Composição da Árvore de Decisão - 4ª seqüência (final). 
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c) Executando a Classificação, Figura 14. 

 

Figura 14 - Parâmetros para a execução da classificação por Árvore de Decisão. 

10.7. EDICÃO DA CLASSIFICAÇÃO - MAPEAMENTO DE CORES 

 

Nesta fase podemos interagir com a classificação, modificando e alterando o nome 
das classes e suas respectivas cores. Inclusive esta é a principal vantagem que a 
colorimetria fornece aos usuários de imagens de radar, pois os alvos podem ser 
evidenciados de acordo com as normas e os critérios de cada projeto.  

Antes da realização deste processo de edição devemos entender a associação das 
classes estabelecidas no processo de árvore de decisão e sua correspondência com as 
classes da ET-EDGV, com a ressalva que os atributos serão preenchidos no próprio MDB 
após o povoamento das geometrias poligonais já separadas com o resultado da 
classificação no formato vetorial. Esta associação é executada conforme a tabela 02 a 
seguir: 
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Tabela 02 – Tabela de associação das classes obtidas pela classificação por árvore de decisão e sua 
correspondência com as classes da ET-EDGV. 

Nomenclatura 

Arv. Decisão 
Classe ET-EDGV Código DESCRIÇÃO Observação 

Cp_Agua 
(Corpos D'Água) 

Massa_Dagua 
(Hidrografia) 

1.04 

Corpo d’água representado 

por polígono, tais como 

oceano, baías, enseadas, 

meandros abandonados, 

lagos, lagoas, e os açudes 

que não possuam fluxo 

d’água. 

Nesta classificação foram 
incluídos os Rios de 

margem dupla, devendo 

separar quando editar o 

MDB 

TE_AREIA 

(Terreno Exposto 

Areia) 

Terreno_Exposto 
(Relevo) 

2.14 

Local onde ocorre exposição 

do solo, caracterizada pela 

preponderante ausência de 

vegetação, mesmo que 
apresente elementos de 

vegetação esparsos 

irrelevantes no contexto da 
área. 

Atributos: 

tipoTerrExp: Areia; 
causa_Exposicao: 

Natural. 

F_Arborea 

(Floresta 
Arbórea) 

Floresta (Vegetação) 3.08 

Comunidade arbórea densa 

ou aberta, cobrindo média ou 
extensa área, na qual 

ocorrem árvores altas, 

copadas e com troncos de 

porte ou por vegetação 
emaranhada e de grande 

complexidade de espécies, 

formada por árvores altas, 
cujas copas se tocam 

formando um teto. 

Atributos: 

caracteristicaFloresta: 
Floresta; 

classificacaoPorte: 

Arborea; 

denso: Sim; 
antropizada: 

Desconhecido; 

VC_Arbore 

(Vegetação Área 

Contato Arbórea) 

Veg_Area_Contato 
(Vegetação) 

3.02 

Polígono que envolve a faixa 

de contato de múltiplos tipos 

de vegetação. 

Atributos: 

classificacaoPorte: 

Arborea; 

Camp_Arbo 
(Campinarana 

Arbórea) 

Campinarana 

(Vegetação) 
3.07 

Vegetação típica das bacias 

do Rio Negro, Orinoco e 

Branco. Encontra-se em 

grandes depressões fechadas 

e é dividida em três 

subgrupos de formação: 

arbórea densa, arbórea aberta 

ou arborizada e gramíneo-

lenhosa suficientemente 

encharcada no período 

chuvoso e com influência 

dos grandes rios. 

Atributos: 
classificacaoPorte: 

Arborea; 

denso: Sim; 
antropizada: 

Desconhecido; 
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Nomenclatura 

Arv. Decisão 
Classe ET-EDGV Código DESCRIÇÃO Observação 

TE_D_N_AL 
(Terreno Exposto  

Desconhecido 

Natural Alagado) 

Terreno_Exposto 

(Relevo) 
2.14 

Local onde ocorre exposição 

do solo, caracterizada pela 

preponderante ausência de 
vegetação, mesmo que 

apresente elementos de 

vegetação esparsos 

irrelevantes no contexto da 
área. 

Atributos: 

tipoTerrExp: 

Desconhecido; 
causa_Exposicao: 

Natural. 

TE_D_N 

(Terreno Exposto 

Desconhecido 
Natural) 

Terreno_Exposto 

(Relevo) 
2.14 

Local onde ocorre exposição 

do solo, caracterizada pela 
preponderante ausência de 

vegetação, mesmo que 

apresente elementos de 
vegetação esparsos 

irrelevantes no contexto da 

área. 

Atributos: 

tipoTerrExp: 
Desconhecido; 

causa_Exposicao: 

Natural. 

C_L_CAM_A 

(Campo Limpo 
em Campinarana 

Alagado) 

Campo (Vegetação) 3.13 

Área em que predominam as 

gramíneas e às vezes com 
presença de arbustos e 

espécies arbóreas esparsas. 

Atributos: 

tipoCampo: 

Limpo; 

ocorrenciaEm: 

Campinarana. 

C_L_AL 
(Campo Limpo 

Alagado) 

Campo (Vegetação) 3.13 

Área em que predominam as 

gramíneas e às vezes com 

presença de arbustos e 
espécies arbóreas esparsas. 

Atributos: 

tipoCampo: 
Limpo; 

ocorrenciaEm: 

Não Identificado 

C_L_CAM 

(Campo Limpo 

em Campinarana) 

Campo (Vegetação) 3.13 

Área em que predominam as 
gramíneas e às vezes com 

presença de arbustos e 

espécies arbóreas esparsas. 

Atributos: 

tipoCampo: 

Limpo; 

ocorrenciaEm: 

Campinarana. 

C_L_FLO 

(Campo Limpo 

em Floresta) 

Campo (Vegetação) 3.13 

Área em que predominam as 

gramíneas e às vezes com 
presença de arbustos e 

espécies arbóreas esparsas. 

Atributos: 

tipoCampo: 
Limpo; 

ocorrenciaEm: Floresta. 

C_LIMPO 
(Campo Limpo) 

Campo (Vegetação) 3.13 

Área em que predominam as 

gramíneas e às vezes com 
presença de arbustos e 

espécies arbóreas esparsas. 

Atributos: 
tipoCampo: 

Limpo; 

ocorrenciaEm: 

Não identificado. 

VC_Mista 

(Vegetação Área 
Contato Mista) 

Veg_Area_Contato 

(Vegetação) 
3.02 

Polígono que envolve a faixa 

de contato de múltiplos tipos 

de vegetação. 

Atributos: 

classificacaoPorte: 

Mista. 
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Nomenclatura 

Arv. Decisão 
Classe ET-EDGV Código DESCRIÇÃO Observação 

Camp_Mis 
(Campinarana 

Mista) 

Campinarana 

(Vegetação) 
3.07 

Vegetação típica das bacias 

do Rio Negro, Orinoco e 

Branco. Encontra-se em 

grandes depressões fechadas 

e é dividida em três 

subgrupos de formação: 

arbórea densa, arbórea aberta 

ou arborizada e gramíneo-

lenhosa suficientemente 

encharcada no período 

chuvoso e com influência 

dos grandes rios. 

Atributos: 

classificacaoPorte: 

Misto; 
denso: 

Desconhecido; 

antropizada: 

Desconhecido; 

C_S_FLO 

(Campo Sujo em 
Floresta 

Campo (Vegetação) 3.13 

Área em que predominam as 
gramíneas e às vezes com 

presença de arbustos e 

espécies arbóreas esparsas. 

Atributos: 

tipoCampo: 

Sujo; 
ocorrenciaEm: 

Floresta. 

C_SUJO 
(Campo Sujo) 

Campo (Vegetação) 3.13 

Área em que predominam as 

gramíneas e às vezes com 
presença de arbustos e 

espécies arbóreas esparsas. 

Atributos: 
tipoCampo: 

Sujo; 

ocorrenciaEm: 

não identificado. 

VC_Arbust 
(Vegetação Área 

Contato 

Arbustiva) 

Veg_Area_Contato 

(Vegetação) 
3.02 

Polígono que envolve a faixa 

de contato de múltiplos tipos 

de vegetação. 

Atributos: 

classificacaoPorte: 

Arbustiva. 

Camp_Arbu 

(Campinarana 
Arbustiva) 

Campinarana 

(Vegetação) 
3.07 

Vegetação típica das bacias 

do Rio Negro, Orinoco e 

Branco. Encontra-se em 

grandes depressões fechadas 

e é dividida em três 

subgrupos de formação: 

arbórea densa, arbórea aberta 

ou arborizada e gramíneo-

lenhosa suficientemente 

encharcada no período 

chuvoso e com influência 

dos grandes rios. 

Atributos: 
classificacaoPorte: 

Arbustiva; 

denso: 
Desconhecido; 

antropizada: 

Desconhecido; 
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Nomenclatura 

Arv. Decisão 
Classe ET-EDGV Código DESCRIÇÃO Observação 

F_Arbusti 

(Floresta 

Arbustiva) 

Floresta (Vegetação) 3.08 

Comunidade arbórea densa 

ou aberta, cobrindo média ou 

extensa 
área, na qual ocorrem 

árvores altas, copadas e com 

troncos de porte 

ou por vegetação 
emaranhada e de grande 

complexidade de 

espécies, formada por 
árvores altas, cujas copas se 

tocam formando um teto. 

Atributos: 
caracteristicaFloresta: 

Floresta; 

classificacaoPorte: 

Arbustiva; 
denso: Desconhecido; 

antropizada: 

Desconhecido; 

V_Arbusti 

(Vegetação 
Arbustiva) 

Floresta (Vegetação) 3.08 

Comunidade arbórea densa 
ou aberta, cobrindo média ou 

extensa área, na qual 

ocorrem árvores altas, 

copadas e com troncos de 
porte 

ou por vegetação 

emaranhada e de grande 
complexidade de 

espécies, formada por 

árvores altas, cujas copas se 
tocam formando um teto. 

Atributos: 

caracteristicaFloresta: 

Desconhecido; 
classificacaoPorte: 

Arbustiva; 

denso: Desconhecido; 
antropizada: 

Desconhecido; 

V_Arborea 

(Vegetação 

Arborea) 

Floresta (Vegetação) 3.08 

Comunidade arbórea densa 

ou aberta, cobrindo média ou 
extensa área, na qual 

ocorrem árvores altas, 

copadas e com troncos de 

porte 
ou por vegetação 

emaranhada e de grande 

complexidade de 
espécies, formada por 

árvores altas, cujas copas se 

tocam formando um teto. 

Atributos: 

caracteristicaFloresta: 

Desconhecido; 

classificacaoPorte: 
Arborea; 

denso: Desconhecido; 

antropizada: 
Desconhecido; 

Vg_Ras_AL 

(Vegetação 

Rasteira Alagada) 

Campo (Vegetação) 3.13 

Área em que predominam as 

gramíneas e às vezes com 
presença de arbustos e 

espécies arbóreas esparsas. 

Atributos: 

tipoCampo: 

Desconhecido; 

ocorrenciaEm: 

Não identificado. 

Cidade  

(Áreas Urbanas) 

Terreno_Exposto 

(Relevo) 
2.14 

Local onde ocorre exposição 

do solo, caracterizada pela 
preponderante ausência de 

vegetação, mesmo que 

apresente elementos de 
vegetação esparsos 

irrelevantes no contexto da 

área. 

Atributos: 

tipoTerrExp: 
Desconhecido; 

causa_Exposicao: 

Artificial. 

Agronegoc Veg_Cultivada 3.03 Espécie vegetal cultivada Atributos: 
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Nomenclatura 

Arv. Decisão 
Classe ET-EDGV Código DESCRIÇÃO Observação 

(Áreas onde 

ocorrem 

intervenção 
humana com 

propósito 

econômico) 

(Vegetação) com objetivos ecológico, de 

alimentação, aproveitamento 

industrial ou para proteção 
do solo contra erosão 

tipoLavoura: 

Desconhecido; 

finalidade: 

Desconhecido; 

Terreno: não preencher; 

classificaoPorte: 

Desconhecido. 

Pastagens (Áreas 

naturais ou 
artificiais  com o 

propósito de 

alimentação 
animal) 

Veg_Cultivada 

(Vegetação) 
3.03 

Espécie vegetal cultivada 

com objetivos ecológico, de 

alimentação, aproveitamento 
industrial ou para proteção 

do solo contra erosão 

Atributos: 

tipoLavoura: 

Desconhecido; 
finalidade: 

Desconhecido; 

Terreno: não preencher; 
classificaoPorte: 

Misto. 

 

Para a realização desta edição, veja como executar o processo:  
Visualize o arquivo proveniente da classificação por árvore de decisão em um novo 

display e siga as operações a seguir destacadas na Figura 15. 

 

Figura 15 - Mapeamento de Cores. 

Obs.: Na colorimetria utilizada para a Radiografia da Amazônia não alterar as cores. 

10.8. COMBINAÇÃO DE CLASSES 

Durante a classificação por meio da árvore de decisão são criadas várias classes 
com o mesmo nome e cores, desta forma se faz necessário combinar estas classes em 
uma única classe. Esta fase poderia deixar de ser feita neste momento pois para a 
colorimetria não teria interferência; a importância está para a classificação final da 
estratificação vegetal.  
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a) Seqüência para combinar classes: observe a Figura 16. 

 

Figura 16 - Combinação de Classes. 

Após a execução da combinação, devemos utilizar o Classedit para acertar(editar: 
delimitar o contorno da área urbana) a classe de Cidade se a mesma ocorrer na região 
em estudo. 

Salvar e guardar o arquivo classificado na forma de arquivo de classificação 
nativo do Envi®, para posteriormente transformá-lo em vetores. 

b) Exportar o arquivo de classificação combinado para formato *.tif: 

- Exportar o arquivo em questão para o formato *.tif para continuarmos a 
execução da colorimetria. Obs.: esta operação deve ser realizada conforme a Figura 17 a 
seguir: 
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Figura 17 - Transformação para o formato GeoTIFF. 

10.9. FUSÃO DAS IMAGENS 

A fusão de imagens de acordo com CEPSRM (2011) é o aproveitamento de 
informações produzidas por diferentes sensores (Banda “X” e “P” e suas polarizações), 
combinando imagens de diferentes características espectrais e espaciais, produzindo uma 
imagem com melhor resolução espacial do que a imagem multiespectral (radar) original.  

Em outras palavras é unir o que uma imagem de baixa resolução tem de melhor, que 
é a resolução espectral (multiespectral = várias bandas) com o que uma imagem de alta 
resolução pancromática (tons de cinza) tem de melhor, que é a resolução espacial, com 
mais detalhes do ambiente estudado. Assim, ter-se-á uma imagem de alta resolução 
colorida. Na presente metodologia o uso da Fusão de Imagens tem por finalidade obter 
uma imagem de alta resolução colorida com determinados alvos realçados.  

A técnica de fusão de imagens pode aplicar diversas transformações para obter seu 
objetivo. Neste sentido usaremos uma transformação chamada de Gram-Schmidt 
Spectral Sharpening. 

A transformação Gram Schmidt é baseada em rotações e translações do conjunto 
original de atributos. Ela é executada através da simulação de uma banda de alta 
resolução, obtida a partir de um conjunto de baixa resolução. Este procedimento é 
realizado através da obtenção de um grupo de vetores ortogonais independentes, com 
variância quadrática das imagens espectrais, obtidos entre duas bandas de baixa 
resolução, gerando uma de alta resolução com o menor desvio padrão da média 
(OLIVEIRA, 2004). Primeiramente, uma banda pancromática é simulada para a baixa 
resolução espacial das bandas multiespectrais. Em seguida uma transformação Gram-
Schmidt é executada nas bandas pancromática e multiespectrais, onde a banda 
pancromática simulada é empregada como a primeira banda. Na seqüência a banda 
pancromática de alta resolução espacial é substituída pela primeira banda Gram-Schmidt. 
Finalmente, a transformação inversa Gram-Schmidt é, então, aplicada para formar a 
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banda espectral fusionada (pansharpened) (RSI, 2005). 

 

a) Transformação → Image Sharpening → Gram-Schmidt Spectral Sharpening. 

Seguir os passos elencados na Figura 18. 

 

 

 Figura 18 - Fusão de Imagens. 

b) Confeccionar uma Imagem Hill Shade (Sombreamento de Relevo). 

Para a execução deste procedimento, deve-se abrir o modelo digital de 

superfície (DSM) em um novo display, da seguinte forma: observe a Figura 19 e siga as 

orientações especificadas na Figura 20. 
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Figura 19 - Abrindo o modelo digital na banda 'X' - DSM. 

 

 
Figura 20 - Setagem dos parâmetros para criar o Sombreamento do Relevo.  

c) Ajustar o histograma da imagem "Hill-Shade" gerada: 

- Para a realização deste ajuste, deve-se abrir a imagem "Hill-Shade" gerada 
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em um novo display conforme as orientações ilustradas nas Figuras 21, 22, 23 e 24. 
 

 
Figura 21 - Ajuste de Histograma 1ª Seqüencia.   

 

 
Figura 22 - Ajuste de Histograma 2ª Seqüencia.   
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Figura 23 - Ajuste de Histograma 3ª Seqüencia. 

 

 
Figura 24 - Ajuste de Histograma 4ª Seqüencia. 

A imagem com o histograma acertado deve permitir um certo grau de relevo, mas 
em tons mais claros, desta forma, observe os padrões obtidos e salvos conforme a Figura 
25. 
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Figura 25 - DSM sombreado com o Histograma Acertado.  
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d) Álgebra de Imagens.  

Em seguida devemos realizar o processo de aplicação de sombreamento de 
relevo pela Transformação Image Sharpening → Gram-Schmidt Spectral Sharpening, 
na qual obtivemos a imagem colorida com a textura da banda de amplitude X. Este 
procedimento deve manter a seguinte proporção: 55% da imagem de fusão obtida pelo 
método Gram-Shmidt (imagem base) e 45% da imagem sombreamento de relevo obtida 
pelo processo de confecção de Imagem Hill Shade (imagem de sombreamento). 

Para executar esta álgebra de imagens associamos as imagens descritas 
anteriormente substituindo as variáveis da fórmula (B1 * 0,55) + (B2*0,45) na paleta Basic 
Tools>Band Math do software Envi, da seguinte forma: B1 → Imagem Base e B2 → 
Imagem Sombreamento.  

O roteiro a seguir, destacando os passos necessários a este procedimento, é 
enfatizado conforme as Figuras 26, 27.  

 

 
Figura 26 - Abrindo Imagens com o Envi®.  
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Figura 27 - Definição das variáveis para a expressão da álgebra de imagens.  

A operação executada e mostrada anteriormente na Figura 27 deve ser 
realizada com os canais R, G e B da imagem Gramshimt individualmente, para obter-se 
os canais sombreados e assim permitir a  composição colorida. 

 

e) Composição colorida  

Após as componentes “R”, “G” e “B” terem sido algebricamente constituídas, 
deve-se então realizar uma combinação colorida RGB. Observe a Figura 28 para efetuar 
este procedimento. 
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Figura 28 - Criação da composição colorida R,G e B do resultado da álgebra de imagens. 

f) Ajuste de realce 

O display da imagem composta deve apresentar as características da 
composição da imagem transformada “Gram-Schmidt Spectral Sharpening” antes do 
sombreamento, porém as vezes isso não acontece, então deve-se realizar um "Enhance 
(Histogram Matching)" usando o display da fusão “Gram-Shmidt” executado 
anteriormente. Esta ação é denotada conforme as Figuras 29 e 30. 

 

. 
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Figura 29 - Ajuste de histograma. 

 

 
Figura 30 - Salvamento da imagem com o Histograma acertado. 
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10.10. MOSAICO DE ALVOS (REALCE DE CORES DOS ALVOS: ÁGUA E AREIA) 

 

Em função dos processos executados, a cor resultante da água apresenta um tom 
escuro. Para a simbolização na fase cartográfica, devido ao fato das feições de trecho de 
massa d'água, ilhas, lagos, lagoas e outros objetos de hidrografia serem adquiridas de 
acordo com a escala, e serem representadas com outras cores, devemos igualar a cor da 
água com a destas feições. Para esta tarefa observe o roteiro a seguir. 

 

a) Captura de Alvos (Massa Água). 

Abrir a imagem resultante da classificação por árvore de decisão já combinada 
e separar a classe Cp_Água da seguinte maneira, Figura 31. 

 

 
Figura 31 - Separação de Alvos (Água e Areia).  

b) Transformação do alvo capturado em imagem tif com cores pré-definidas. 

O resultado da operação anterior é uma imagem preta e branca,  assim 
devemos transformá-la em RGB extensão tif para em seguida efetuar o mosaico. Esta 
transformação é orientada por intermédio das Figuras 32, 33 e 34. 
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Figura 32 - Edição de cores dos alvos classificados.  

 
Figura 33 - Salvamento da imagem colorida. 
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Figura 34 - Mosaico de Imagens.   

d) Exportando o Mosaico Final para Extensão *.tif. 

Após executar todos estes procedimentos, a imagem final deve ser 
disponibilizada em formato geottif com o objetivo de ser utilizada como plano de fundo nas 
cartas imagem a serem produzidas na fase de edição cartográfica. A Figura 35 mostra 
como executar esta operação. 
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Figura 35 - Transformação mosaico obtido em formato GeoTIFF. 

11. DISCUSSÕES 

 
A metodologia empregada na aquisição deste produto apresenta grandes 

perspectivas em sua utilização devido à aparência do resultado obtido ser de fácil 
associação com os tons encontrados naturalmente na região e às feições assinaladas 
serem passíveis de edição nas cores e geometrias desejadas. 

O trabalho de campo se faz altamente necessário e imprescindível em virtude da 
complexa estrutura de ocupação do solo da região e principalmente das limitações que a 
imagem de radar oferece. 

O mapa temático de vegetação do projeto RADAMBRASIL que foi sintetizado em 
formato de imagem a partir do campo descrição (formato Shapefile - ítem nº 8.1 desta 
metodologia) atribuído à variável B5 (letra a do ítem nº 10.6) foi generalizado segundo o 
critério de associação de nomes para facilitar a simbolização e manuseio da imagem, e 
assim o georreferenciamento deste produto necessita de um acerto e a escala deveria ser 
mais próxima dos insumos utilizados. 

Desta forma, na Figura 36, podemos vislumbrar um dos resultados e compará-lo com 
uma imagem original de radar na banda “X” do bloco 6364w0001s na polarização HH oito 
bits. 
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Figura 36 - Apresentação dos Resultados - (Imagem Sar Banda 'X' em tons de cinza e a respectiva colorimetria 
executada).  

12. APLICAÇÕES E RESULTADOS 

 

A fim de mostrar a potencialidade da aplicação da metodologia descrita neste 
trabalho, é apresentado na Figura 37 o resultado do seu uso em uma região que está 
sendo mapeada pelo Projeto RAM. A região geográfica pertence ao município de 
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Barcelos, no estado do Amazonas, e está localizada entre as longitudes 63°15’30”W e 
62°59’30”W, e latitudes 0º14’30”S e 0°30’30”S. Os dados SAR usados neste trabalho 
foram obtidos em março de 2009 e processados em novembro de 2010. A Figura 37 
apresenta os insumos primários e secundários usados, bem como a imagem final 
resultado da aplicação da metodologia de colorização e estratificação vegetal. 

A análise comparativa da imagens em amplitude na polarização HH da banda X, em 
tons de cinza, e da imagem final, colorida artificialmente, apresenta um ganho significativo 
para as atividades que se baseiam na interpretação visual das feições do terreno. 
Enquanto na imagem em tons de cinza a distinção das classes de vegetação é confusa 
pela dificuldade de localizar as transições entre as classes, na imagem colorida esta 
dificuldade é amenizada e em alguns casos até mesmo deixa de existir. 

Outro fato que é beneficiado com a aplicação da técnica diz respeito ao realce do 
traçado de feições lineares, naturais e artificiais, tais como cursos d água, caminhos e 
estradas. Estas feições, em imagens em tons de cinza, apresentam certa dificuldade para 
serem localizadas em ambientes de floresta. Já na imagem colorida artificialmente é 
possível identificá-las das demais permitindo sua discretização, o que facilita a sua 
aquisição nos processos cartográficos. 

Além da melhoria para a visualização de feições lineares, a metodologia de 
colorimetria e estratificação vegetal também pode agregar informações a outras feições 
de área que não estejam diretamente ligada ao tipo de vegetação, tais como área sujeita 
a inundação e solo exposto. Estes tipos de feição nas imagens em tons de cinza são de 
difícil identificação e podem gerar erros de interpretação. 

Entretanto, cabe ressaltar que apesar dos ganhos mostrados com a aplicação da 
metodologia, o trabalho de campo para a perfeita identificação das classes é 
imprescindível, em virtude da complexa estrutura de ocupação do solo da região e das 
limitações que a imagem de radar pode oferecer. Dessa forma, o processamento das 
imagens SAR deve ser acompanhado de visitas ao campo para atestar a veracidade final 
das informações, trabalho previsto dentro do escopo do projeto e que já está sendo 
executado pela DSG. 
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Figura 37 – Insumos primários e secundários ao terreno, a referida solução usada pela metodologia e resultado 

final: B1 - imagem no formato de amplitude na polarização HH da banda P; B2 - imagem no formato de 

amplitude na polarização HH da banda X; B5 - classificação do Projeto RADAMBRASIL; B3 – imagem de 

diferença de altura (DH) entre os MDS e MDT; B4 – classificação não supervisionada usando o Isodata; e, 

IMAGEM FINAL – resultado da aplicação da metodologia de colorização e estratificação vegetal. 

 
Mesmo com os entraves impostos para a  comprovação das classes em visitas ao 

terreno, a referida solução tecnológica vem sendo utilizada graças a sua desenvoltura e 
padronização dos  resultados, de forma que, observando a  Figura 38, verifica-se  que 
mais de cinqüenta blocos de 01º x 01º processados pelo CIGEx, totalizando 534.610,523 
quilômetros quadrados, já foram coloridos artificialmente com estes procedimentos. 
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Figura 38 - Mosaico dos blocos já processados com a utilização da metodologia (cerca de 534.610,523 Km²). 
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13. CONCLUSÕES 
 

A metodologia apresentada para a geração de imagens coloridas artificialmente para 
o Projeto RAM apresenta grandes perspectivas de uso devido à aparência visual do 
resultado obtido ser de fácil associação com os tons de cores encontrados na região. 
Além disso, a estratificação vegetal obtida durante o processamento é passível de edição, 
permitindo o uso de diversas cores e o agrupamento de classes, o que agrega grande 
versatilidade para a confecção de cartas temáticas. 

Apesar do uso da metodologia melhorar significativamente o poder de discretização 
dos alvos contidos na imagem SAR, na banda X com polarização HH no formato de 
amplitude, o trabalho de campo se faz altamente necessário e imprescindível para 
confirmar as informações adquiridas em gabinete. 

Finalmente, pode-se dizer que os resultados obtidos por meio do desenvolvimento e 
aplicação da metodologia apresentada são de grande significância para o mapeamento 
da região amazônica. Isto se deve porque o processamento realizado possibilita a partir 
de dados SAR e de informações obtidas no Projeto RADAMBRASIL, a geração de um 
produto que permite representar a região da forma como ela é vista numa imagem ótica 
colorida tradicional. Esta possibilidade é de grande valor para fins cartográficos e fornece, 
entre outras, as ferramentas adequadas para analistas ambientais e instituições públicas 
encarregadas de criar políticas de preservação para a região. 
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