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Abstract. SAR data needs to be geometrically validated before being used to
generate  cartographic   products.  This  work   aims   evaluate   the   planimetric
products  generated  by   the  Amazon Radiography Project.  The methodology
initially determined the geometric correction parameters for the data in work
using  coordinates  from   ground   control   points  obtained   in  fieldwork.
Geometric correction  of the data  and its  cartographic assessment has been
done.  The   results   showed   that  the   SAR   data   can   be   used   to   generate
cartographic products to scales lower than 1:10.000.

Resumo. Dados SAR necessitam que sejam validados geometricamente antes
de   serem   utilizados   na   confecção   de   produtos   cartográficos.   O   presente
trabalho   tem  por  objetivo  realizar  a  avaliação  planimétrica  dos  produtos
gerados  pelo  Projeto  Radiografia  da  Amazônia.  A  metodologia  utilizada
inicialmente determinou os parâmetros de correção geométrica para os dados
em  trabalho  utilizando  coordenadas  de  pontos  de  controle  obtidos  em
trabalho de  campo.  Posteriormente  realizou-se  a correção geométrica  dos
dados e sua avaliação cartográfica. Os resultados mostraram que os dados
SAR podem ser utilizados na geração de produtos cartográficos na escala de
até 1:10.000. 
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1. Introdução

No Brasil, entre os projetos que geram imagens de radar de abertura sintética (SAR)
destaca-se  o  de  Cartografia  da  Amazônia,  mais  especificamente  o  Subprojeto
Cartografia  Terrestre,  também  conhecido  como  Radiografia  da  Amazônia.  Nele  foi
recoberta  uma  área  total  de  1.142.000  km2 da  região  amazônica,  visando  a  futura
confecção  de  cartas  topográficas  na  escala  1:50.000  e  1:100.000  pela  Diretoria  de
Serviço Geográfico (DSG) do Exército Brasileiro [DSG, 2008]. 
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No  entanto,  Elmiro  [2008]  afirma  que  a  avaliação  dos  dados  SAR  é
extremamente necessária. Além da validação das bandas que poderão ser extraídas dos
dados SAR, as normas técnicas brasileiras determinam que todo mapa produzido deverá
ser  avaliado  geometricamente  através  do  Padrão  de  Exatidão  Cartográfica  –  PEC,
conforme prevê a CONCAR [1984].

Portanto, o objetivo do presente trabalho é de realizar a avaliação planimétrica
dos produtos gerados pelo Projeto Radiografia da Amazônia.  

2. Materiais e Metodologia para Avaliação Planimétrica 

As imagens  SAR avaliadas  foram cedidas  pela  DSG,  da  região  de  São Gabriel  da
Cachoeira – AM, e são duas: nas bandas X e P, ambas na polarização HH, isto é, com
sinal  enviado e  recebido na horizontal.  Tais  imagens foram processadas  em 2013 e
cedidas já ortorretificadas, com resolução espacial de 5m e com os valores de amplitude
discretizados para a resolução radiométrica de 16 bits.

Para  a  realização  da  avaliação  planimétrica  foram utilizadas  92  coordenadas
(chamadas de Ground Control Points – GCPs) de pontos medidos in loco e cedidos por
Stelle  [2011].  De  acordo  com  o  autor,  todas  as  coordenadas  medidas  em  campo
obtiveram precisão com valores de acurácias horizontais e verticais inferiores a 1,0cm e
1,5cm,  respectivamente.  Todas  foram  medidas  no  sistema  geodésico  WGS-84  e
projetadas conforme o sistema de coordenadas UTM referente ao fuso 19s.

A metodologia utilizada  no presente trabalho segue as  etapas  do fluxograma
apresentado na Figura 1. Nele inicialmente são identificadas nas imagens X e P os GCPs
medidos  em  campo,  possibilitando  a  determinação  dos  parâmetros  de  correção
geométrica para as bandas em trabalho.  

Após  a  aplicação  dos  parâmetros  de  correção  geométrica  sobre  as  imagens,
realizou-se a avaliação cartográfica das mesmas de três formas distintas:

- através do PEC, o qual classifica o produto cartográfico nos níveis A, B ou C
de acordo com sua qualidade geométrica [CONCAR 1984]; 

-  através  da  análise  de  sua  tendência  e  exatidão,  conforme  orienta  Galo  e
Camargo [2004];
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Figura 1. Etapas da avaliação planimétrica
Fonte: Adaptada de Stelle (2011)

- através do padrão da National Standard for Spatial Data Accuracy – NSSDA –
que é a norma técnica utilizada na avaliação quantitativa dos produtos cartográficos
norte americanos [NSSDA 1999]. 

3. Resultados

Na etapa de determinação dos parâmetros de correção geométrica foram computadas
estatísticas  descritivas  referentes  aos  resíduos  obtidos  entre  os  GCPs  e  seus  pontos
homólogos nas ortoimagens das bandas X-HH e P-HH, as quais se encontram na Tabela
1. Observa-se que na imagem da banda X-HH foram identificados todos os 92 pontos
homólogos aos GCPs, enquanto na banda P-HH foram identificados somente 44 pontos.

Tabela 1. Estatística descritiva dos resíduos das ortoimagens nas bandas X-HH e P-HH.
Banda X-HH (92 pts) Banda P-HH (44 pts)
εN (m) εE (m) εR (m) εN (m) εE (m) εR (m)

Média 3,43 2,86 6,89 3,97 2,80 7,31
Mediana 3,57 3,42 6,85 4,85 3,66 7,48
Desvio Padrão 4,42 4,10 2,96 4,23 4,65 2,99
Erro Padrão 0,46 0,43 0,31 0,64 0,70 0,45
Min -9,24 -8,10 1,87 -8,30 -7,04 0,88
Max 9,76 9,68 13,48 9,65 13,43 13,79

Os parâmetros de correção geométrica foram então calculados separadamente
para cada uma das bandas. Os resultados mostraram que as correções geométricas a
serem aplicadas às imagens foram somente as de translação em N e em E, não havendo
correções  referentes  às  rotações  nem aos  fatores  de  escala  ou  ortogonalidade  entre
eixos. Os parâmetros de translação em N e E foram, respectivamente, de 3,43m e 2,86m
para a banda X-HH e de 3,97m e 2,80m para a banda P-HH. 

Testes t e F foram então realizados sobre as coordenadas dos pontos extraídos
das  imagens,  verificando  que  os  parâmetros  de  correção  geométrica  não  eram
estatisticamente  diferentes.  Neste  sentido  foram consideradas  ambas  as  bandas  com
mesma qualidade geométrica e optou-se pelos parâmetros obtidos sobre a banda X-HH
para a correção de ambas as imagens.
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Os  três  métodos  de  avaliação  cartográfica  foram  então  aplicados  sobre  as
imagens  originais  e  sobre  as  imagens  corrigidas  geometricamente.  Os  resultados
encontram-se apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Resultados das avaliações planimétricas.
Norma Escalas Finais

Galo e Camargo [2004] PEC  A:
1:25.000

PEC  B:
1:10.000

PEC  C:
1:10.000

Brasileira
[CONCA
R 1984]

(imagem original) PEC  A:
1:25.000

PEC  B:
1:25.000

PEC  C:
1:10.000

(imagem corrigida) PEC  A:
1:25.000

PEC  B:
1:10.000

PEC  C:
1:10.000

NSSDA
[1999]

(imagem original) Acurácia: 12,96m    Escala: 1:51.853
(imagem corrigida) Acurácia: 10,42m    Escala: 1:41.685

4. Conclusões

Os  diferentes  métodos  de  avaliação  planimétrica  foram  aplicados  sobre  as  novas
imagens SAR, processadas e cedidas pela DSG em 2013, buscando verificar a qualidade
cartográfica destes insumos. Análises foram realizadas tanto sobre as imagens originais
como sobre as imagens cuja correção geométrica foi aplicada. Inicialmente observou-se
que  em  todos  os  casos  a  correção  geométrica  melhorou  a  qualidade  dos  insumos
possibilitando a utilização dos mesmos na produção de cartas de maiores escalas. 

Comparando  os  métodos  de  avaliação  aplicados  observou-se  que  o  método
apresentado por Galo e Camargo [2004] e o da CONCAR [1984] obtiveram os mesmos
resultados para as imagens corrigidas. Ambos atingiram a escala 1:25.000 para o PEC
de classe A e 1:10.000 para os PEC de classe B e C.

Já,  o  método  de  avaliação  da  NSSDA  [1999]  apresentou-se  mais  rigoroso
permitindo  o  uso  dos  insumos  SAR  corrigidos  para  escalas  maiores  ou  iguais  a
1:41.685.

Em trabalhos futuros pretende-se realizar a avaliação altimétrica sobre insumos
de SAR interferométricos do Projeto Radiografia da Amazônia buscando validar sua
aplicação dos mesmos na geração de produtos cartográficos. 
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