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RESUMO 

 

 

 As florestas nacionais de Angola estão sendo desmatadas, o que preocupa as 
autoridades do país. Assim sendo, torna-se necessária a existência de uma 
metodologia que faça frente ao referido problema, para servir de apoio ao controle e 
gestão dos recursos florestais, bem como para o estabelecimento de políticas 
públicas para o território angolano, incidindo de modo a atenuar os desmatamentos 
nas florestas angolanas, viabilizando a aplicação. 
 A metodologia apresentada baseia-se no uso de técnicas de Processamento 
Digital de Imagens aplicadas às imagens Landsat-8. Esta metodologia consiste 
basicamente no cálculo do Modelo Linear de Mistura Espectral sobre as imagens 
originais, as quais representam informações espaciais de quatro áreas de estudo 
com características florestais distintas, resultando assim em três subprodutos, isto é, 
a imagem-fração vegetação, a imagem-fração solo e a imagem-fração água, para 
cada área de estudo. Posteriormente, segmenta-se as imagens-fração obtidas, e 
consoante o resultado da segmentação, seleciona-se a imagem que melhor 
resultado apresentar. Para a realização da segmentação é necessário a aplicação 
de um teste para a obtenção de limiares precisos. A seguir, realiza-se a classificação 
apenas das imagens que apresentarem os melhores resultados na fase da 
segmentação, obtendo-se assim as imagens classificadas das áreas de estudo com 
os temas dos respectivos objetos de interesse, o resultado das imagens 
classificadas é exportado em formato vetorial. Segue-se com o processo de 
reclassificação das feições vetoriais numa plataforma SIG, o qual consiste na 
atribuição de informação alfanumérica às feições vetoriais de modo a permitir uma 
reclassificação e consequentemente uma representação espacial fidedigna dos 
objetos e suas respectivas classes nos mapas finais. 
 Assim sendo, com base na metodologia proposta no presente trabalho, obtêm-
se os mapas de desmatamento das florestas de Angola para os anos de 2013, 2014, 
e 2015, e consequentemente as respectivas estimativas dos desmatamentos. Com 
esses dados em mãos, obtêm-se também os polígonos de desmatamento que 
permitem a localização e controle dos desmatamentos ao longo dos anos. 
 O presente trabalho surge como uma proposta metodológica às autoridades 
competentes de Angola, a pesquisadores, à universidades e empresas privadas, 
para a realização de trabalhos desta natureza, uma vez que recursos de 
Sensoriamento Remoto e Processamento Digital de Imagens capazes de fazerem 
frente ao desmatamento estão disponíveis ao grande público e a baixo custo. 
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ABSTRACT 

 

 

 The Angola's national forests are being deforested, which worries the authorities. 
Therefore, it becomes necessary to have a methodology that makes facing to this 
problem, to provide support to the control and management of forest resources as 
well as for the establishment of public policy for Angola, focusing in order to mitigate 
the deforestation in angolan forests, enabling the application. 
 The proposed methodology is based on the use of Digital Image Processing 
techniques applied to Landsat-8 images. This methodology consists basically in 
calculating of the Linear Spectral Mixture Model on the original images, which 
represent spatial information of four study areas with different forest characteristics, 
resulting in three by-products, i.e., the image-fraction vegetation, the image-fraction 
soil and the image-fraction water for each study area. After, the acquired images is 
segmented, and according to the result of segmentation, it select the image that 
show the best  result. To perform segmentation it is necessary to accomplish a test to 
obtain accurate thresholds. Next, perform the classification only the images that 
present the best results at the segmentation phase, obtaining this way the classified 
images of fields of study with the subject of the objects of interest, the result of 
classified images is exported in format vector. It follows the process of 
reclassification of vector features in a GIS platform, which consists of assigning 
alphanumeric information to vector features to allow a reclassification and 
consequently an accurate spatial representation of objects and their class in the final 
maps. 
 Therefore, based on the methodology proposed, we obtain the deforestation 
maps of forests of Angola for the years 2013, 2014 and 2015, and consequently their 
estimates of deforestation. With this data in hand, also get it is the deforestation 
polygons that allow the location and control of deforestation over the years. 
 This present dissertation appears like a methodological proposal to the 
competent authorities of Angola, the researchers, the universities and private 
companies to carry out studies of this nature, once Remote Sensing resources and 
Digital Image Processing capable of facing deforestation are available to the general 
public and at low cost. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Angola possui uma superfície territorial de 1.246.700 km2 (INE, 2016). É uma 

nação relativamente nova em comparação com outros países, dada a data da sua 

independência conquistada no dia 11 de novembro de 1975 (ANGOLA: 2010). Após 

libertar-se da então potência portuguesa, Angola entrou numa guerra civil que durou 

27 anos, alcançando assim a paz que se vive atualmente, que já perdura há 13 

anos. 

 Após a conquista da paz por mérito próprio (CARVALHO: 2015), Angola abriu-se 

para o mundo, deixou para trás as armas, e substituiu-as pela caneta e pela 

tecnologia moderna. Preocupando-se em primeira instância com a educação social e 

a formação de quadros especializados nas diversas áreas do saber, tal revolução 

está sendo tão significativa, que Angola é o país que mais cresce na África 

Subsariana (ANGOLA: 2014). 

 Apesar de todo o esforço que Angola tem realizado para recuperar o tempo 

perdido durante a guerra, ainda há muita carência em diversas áreas, entre elas, 

destaca-se aqui a área da ciência. 

 Dada a atual situação de Angola em relação aos desmatamentos ocorridos nas 

suas florestas, verifica-se oportuno desenvolver uma pesquisa sobre essa temática, 

visto que Angola ainda não possui uma metodologia de estimativa e controle de 

desmatamento. 

 Para tal, pretende-se apoiar na experiência do Brasil no monitoramento do 

desmatamento da floresta Amazônica por meio da cobertura de imagens de satélite, 

trabalho este, desenvolvido pelo INPE desde 1988 (CÂMARA: 2013). 

 Em Angola o desmatamento clandestino é crime (ANGOLA: 2010), segundo o 

artigo 39º da Lei Constitucional de Angola, porém sem uma metodologia de 

monitoramento de desmatamento torna-se muito difícil fazer vigorar a lei. Tal fato 

tem constituído uma grande preocupação para as autoridades angolanas. 

 Sendo Angola um país em fase de reconstrução (BUNGA: 2013), ainda é alto o 

déficit de fontes de energia disponíveis para a sociedade (MEC ANGOLA: 1996a). 

Em grande parte do país, principalmente nas regiões distantes das cidades, a 
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madeira é a principal fonte de energia, assim os cidadãos cortam as árvores para 

sobreviver; a matéria-prima é usada para vários fins como: lenha, madeira para 

construção de casas, mesas, cadeiras, canoas para auxílio à pesca, etc (MEC 

ANGOLA: 1996a). 

Segundo as buscas realizadas, não há registros de que Angola possua uma 

metodologia sistemática que vise calcular, controlar, atenuar e, se possível, reverter 

o desmatamento no território nacional de Angola, sendo esta a principal contribuição 

do presente trabalho. 

 Perante o problema exposto, a fim de direcionar-se a pesquisa nesse sentido, 

levanta-se a seguinte hipótese: 

 Utilizando os recursos de Sensoriamento Remoto, é possível desenvolver e 

aplicar uma metodologia para monitorar o desmatamento em Angola? 

 

 

1.1  OBJETIVOS 

 

 

 Para responder a questão levantada, foram traçados os seguintes objetivos 

geral e específicos: 

 Objetivo geral: 

 Desenvolver e testar uma metodologia de monitoramento de desmatamento 

anual para Angola por meio de imagens de satélite Landsat-8, para apoiar o 

controle e gestão dos recursos florestais nacionais. 

 Objetivo específico: 

 Levantar diferentes tipos de florestas que vêm sofrendo significativos 

impactos de desmatamento; 

 Verificar a aplicabilidade da metodologia proposta em diferentes áreas da 

cobertura vegetal de Angola; 

 Gerar mapas de desmatamento das áreas selecionadas, para teste da 

metodologia. 
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1.2  ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

 O presente trabalho é composto por cinco capítulo, sendo o primeiro, a 

introdução. Neste capítulo aborda-se o problema do desmatamento em Angola, a 

preocupação das autoridades angolanas em relação a esta ocorrência e a proposta 

do presente trabalho como um meio que possa vir a lidar com esta situação. 

 Segue-se com a revisão bibliográfica como segundo capítulo, onde é realizada 

uma busca de materiais em diversas fontes de informação científica, tais como livros 

científicos, artigos científicos, sites científicos e sites de instituições angolanas e 

brasileiras credenciadas, de modo a estabelecer-se a base científica da metodologia 

proposta. 

 Posteriormente, tem-se o capítulo 3 cujo tema é metodologia geral. Neste 

capítulo apresenta-se os materiais e os métodos utilizados no presente trabalho. 

Apresenta-se a proposta metodológica do presente trabalho e uma descrição das 

suas etapas. 

 No capítulo 4,  cujo tema é resultados e discussões, são apresentados os 

resultados obtidos da aplicação da metodologia proposta no presente trabalho e a 

sua respectiva interpretação. 

 Finalmente, apresenta-se as conclusões e as recomendações. Nas conclusões é 

feita uma apresentação dos fatos  mais relevantes da pesquisa a se terem em conta. 

Já as recomendações apresentam alguns aspetos a se ter em conta nos próximos 

estudos relacionados com esta temática. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1  ANTECEDENTES 

 

 

 As autoridades angolanas desde sempre se preocuparam com a situação da 

ocorrência de desmatamento no território nacional, e já há algum tempo têm 

procurado mecanismos para enfrentar esse problema. 

 Um exemplo do exposto acima é o projeto Fortalecimento da Educação 

Ambiental em Angola (MRE et al.: 2006), fruto da cooperação dos governos de 

Angola e do Brasil, criado em 26 de maio de 2006, que tinha como objetivo de 

desenvolvimento, contribuir para a qualidade de vida, a equidade social e a 

conservação ambiental em Angola, pelo fortalecimento da educação ambiental; 

como objetivos específicos, capacitar formadores para as questões relacionadas a 

Educação Ambiental, e apoiar a criação do Programa Nacional de Educação 

Ambiental. As instituições coordenadoras foram a Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC), o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, e da parte de Angola, o 

Ministério das Relações Exteriores de Angola; e como instituições executoras, o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) pelo Brasil, e o Ministério do Urbanismo e 

Ambiente (MINUA) por Angola (MRE et al.: 2006). Os resultados esperados, pelo 

projeto de Fortalecimento da Educação Ambiental em Angola, seriam a formação de 

3 técnicos angolanos em Educação Ambiental capacitados no Brasil que atuariam 

como formadores em Angola e que atuariam no processo de Gestão Ambiental e 

Políticas Públicas. Esperava-se também a capacitação de 30 gestores e/ou 

lideranças socioambientais angolanas em Educação Ambiental com a finalidade de 

prepará-los para o desenho e implementação do Programa Nacional de Educação 

Ambiental de Angola (MRE et al.: 2006). 

 Como continuidade da cooperação entre os governos de Angola e do Brasil, no 

ano de 2011, entre os dias 30 de maio e 17 de junho (3 semanas), técnicos de 

Angola, além de técnicos de Moçambique e Paraguai realizaram um curso de 

monitoramento de florestas com imagens de satélite realizado numa parceria do 
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC) e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) (INPE: 2011). 

Neste curso, os técnicos aprenderam como é realizado o monitoramento do 

desmatamento da Amazônia e como a fiscalização utiliza os mapas de indicativo de 

desmatamento nas ações de campo. O objetivo do referido curso foi dos técnicos 

poderem reproduzir nos seus respectivos países, o modelo de monitoramento 

realizado no Brasil. As instituições brasileiras repassaram toda a sua experiência 

acumulada ao longo de 20 anos, além de softwares e sistemas para que o trabalho 

pudesse ser desenvolvido nos países que quisessem monitorar as suas florestas 

(INPE: 2011). 

 Entre os anos de 2010 e 2012, o governo de Angola realizou um estudo com o 

intuito de averiguar as florestas e criar um plano de redução e queimadas e retirada 

de madeira de modo não sustentável. Segundo esse estudo, houve uma perda de 

1.674 milhões de metros cúbicos de madeira, que provocou a redução de 22% dos 

polígonos florestais na região central do país. Apontam-se como causas dessa 

ocorrência o desmatamento, as queimadas, o crescimento económico, o 

crescimento populacional e a dependência do carvão, esta pesquisa foi realizada 

pela Deutsche Welle (DW), empresa de radiodifusão da Alemanha (CAZZAMATTA: 

2014). 

 Segundo uma matéria publicada no site da Rádio Nacional de Angola (RNA) do 

dia 12 de março de 2014, uma subsidiária da construtora brasileira Queiroz Galvão e 

parceira do governo angolano na área florestal, estava a realizar um estudo para 

averiguar a situação da perda florestal e elaborar um plano de emergência. E 

segundo um engenheiro florestal da mesma empresa, até aquele momento, já 

haviam sido derrubadas cerca de 4.000.000 (quatro milhões) de metros cúbicos de 

árvores (RNA: 2014), esta informação é confirmada pelo Jornal de Angola do dia 13 

de março de 2014 (N'JILA: 2014). 

 Na seção 2.3.2 apresenta-se também um estudo do desmatamento global de 

2000 à 2012, no qual apresentam-se dados numéricos interessantes sobre o 

desmatamento em Angola nesse período de tempo. 
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2.2  SITUAÇÃO ATUAL DO DESMATAMENTO EM ANGOLA 

 

 

 A importância do estudo do desmatamento em Angola é da mesma proporção 

da importância das florestas angolanas, pois Angola está perdendo suas florestas 

por conta dos desmatamentos. 

 A vegetação é um dos componentes dos ecossistemas, de maior importância 

(JENSEN: 2011).  As florestas são ecossistemas que favorecem o equilíbrio 

ecológico da Terra, uma vez que regulam o clima, purificam o ar, armazenam água, 

conservam a fertilidade dos solos, impedem a erosão, além de constituírem um 

habitat para a vida selvagem (FONSECA: 2004). Das florestas podemos extrair de 

forma sustentável a madeira, plantas medicinais, frutos silvestres, entre outros, além 

de constituírem uma rica fonte de aquisição de informação para pesquisas de 

diversos fins. 

 Os desmatamentos nas florestas angolanas perigam não só a vida vegetal como 

também a vida animal. Determinadas espécies animais só habitam em certas 

regiões geográficas, os desmatamentos destroem os habitats dessas espécies e 

obrigam-nas a deslocarem-se para outras regiões, com clima, vegetação e muitas 

vezes alimentação diferentes daquelas às quais estas espécies estão adaptadas, 

podendo causar o stress da espécie e o desenvolvimento de doenças que poderão 

levar ao seu desaparecimento. 

 Há muitas evidências que comprovam a ocorrência de desmatamentos nas 

florestas nacionais angolanas. Recorrendo-se ao uso de sistemas de observação da 

Terra, a partir de imagens de satélite, como por exemplo, o Landsat-8, ou mesmo a 

partir da ferramenta de visualização de imagens, Google Earth, é possível visualizar-

se o estado atual do desmatamento em Angola. Dado esse fato, as autoridades 

angolanas estão preocupadas com a redução dos polígonos florestais. 

 Apesar das iniciativas e dos incentivos já explanados na seção 2.1, segundo as 

buscas realizadas, não há registros de que Angola possua uma metodologia 

sistemática que vise calcular, controlar, atenuar e se possível reverter a situação da 

evolução do fenômeno de desmatamento no território nacional. 

 Assim sendo, atualmente ainda não se pode estimar a taxa do desmatamento 

nas florestas angolanas, tarefa esta que o presente trabalho busca incentivar, a qual 
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poderá ser o ponto de partida caso as autoridades angolanas tenham algum 

interesse em implementá-la futuramente. 

 Na base dos desmatamentos em Angola podem ser apontadas várias razões, 

entre elas, a necessidade de madeira para a construção de casas, canoas para 

pesca, barcos de pequeno porte, móveis domésticos, comércio clandestino, a 

queima florestal para a fertilização da terra, a necessidade de espaço para a 

construção de casas, para a pastagem, para a agricultura, além das obras do 

Governo de Angola. 

 

 

2.3  TRABALHOS RELEVANTES RELACIONADOS COM A PESQUISA 

 

 

 O desmatamento, não é apenas um problema local de países individuais, mas 

sim um problema global que está sendo vivenciado também pelas grandes potências 

do mundo e demais países.  

 Nas seções a seguir, destacam-se alguns trabalhos relevantes sobre o 

desmatamento. 

 

 

2.3.1  METODOLOGIA DO PRODES 

 

 

2.3.1.1  ASPECTOS GERAIS 

 

 

 O Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite 

(PRODES) é uma metodologia desenvolvida pelo INPE, sob controle do Governo 

Brasileiro, desde ano de 1988, com a finalidade de se calcular as taxas anuais de 

desmatamento de toda Amazônia Legal brasileira a partir de imagens de satélite. 

 Graças a seriedade e excelência do trabalho realizado no PRODES, e muitas 

outras investigações científicas, o INPE tornou-se num organismo mundialmente 

conhecido. Um exemplo do reconhecimento do INPE vem da revista científica 
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Science, afirmando que o sistema de monitoramento de florestas tropicais do Brasil 

é a inveja do mundo (KINTISCH, 2007). Já um artigo da revista Remote Sensing of 

Environment afirma que um dos melhores exemplos de monitoramento operacional 

para quantificar mudanças na cobertura da terra é o trabalho do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) em mapear o desmatamento na Amazônia Legal 

(HANSEN et al., 2008). O uso da tecnologia de Sensoriamento Remoto por parte do 

INPE começou nos meados dos anos 70, sendo que o primeiro mapa de 

desmatamento da Amazônia produzido pelo INPE, data de 1979 (CÂMARA et al.:  

2013). 

 O PRODES se ocupa no mapeamento da dinâmica do desmatamento por corte 

raso de áreas superiores a 6,25 hectares (ha), a partir de imagens de satélite de 

média resolução, como as imagens Landsat e Cbers. Desde os primeiros trabalhos, 

o PRODES descartou as áreas desmatadas por corte seletivo de madeira e áreas 

degradas por incêndios florestais de pequenas dimensões, por não serem 

detectáveis pelos instrumentos e técnicas adotadas inicialmente. Atualmente, o 

PRODES continua mapeando apenas o desmatamento por corte raso, de modo a 

compatibilizar as taxas de desmatamento anuais ao longo da sua história (CÂMARA 

et al.: 2013). 

 Entende-se por desmatamento por corte raso, àquele cuja remoção florestal é 

completa e ocorre em curto intervalo de tempo, dando lugar a outras coberturas e 

usos, como por exemplo, o uso agrícola, a prática de pastagem, obras urbanas, 

entre outros. A remoção florestal inicia-se normalmente antes ou durante a época 

chuvosa que antecede o corte propriamente dito da floresta com a "brocagem", que 

por sua vez, é uma designação local que refere-se ao corte com foice ou machado 

das árvores de menor porte e principalmente das lianas ou cipós, para facilitarem o 

acesso às arvores de maior porte na fase seguinte (CÂMARA et al.:  2013). 

 As plantas derrubadas na fase de brocagem, degradam-se na estação chuvosa 

e desse modo, evita-se a ocorrência de acidentes na fase de corte propriamente 

dito. Por conseguinte, no início da estação, derrubam-se as árvores de maior porte, 

e a biomassa restante é queimada, isso ocorre entre os meses de julho e setembro. 

Posteriormente, forma-se a pastagem por semeadura de gramíneas africanas, que 

se adaptam bem na região por resistirem ao fogo. Esse processo decorreu na região 

entre os anos 80 e 90 (CÂMARA et al.:  2013). 
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 No ano de 2002, o INPE começou a publicar em seu site, além das taxas de 

desmatamento anual, as imagens de satélite utilizadas, assim como os mapas com 

os polígonos de desmatamento obtidos pelo PRODES. O INPE anualmente 

disponibiliza em seu site todos os produtos do PRODES para download. Esses 

produtos consistem em aproximadamente 210 imagens de satélite Landsat 5, 7 ou 8, 

e cada imagem é acompanhada do respectivo mapa que contém toda a base de 

desmatamento precedente. Os dados necessários ao PRODES são 

aproximadamente 6.300 arquivos e necessitam de um espaço digital de 

aproximadamente 230 GBytes (CÂMARA et al.:  2013). 

 O Governo Brasileiro tem usado os resultados do PRODES para o apoio a 

tomada de certas decisões. Um exemplo interessante foi o da conferência das 

Nações Unidas para Mudanças Climáticas em Copenhague (Dinamarca) no ano de 

2009, em que Brasil apresentou a proposta de reduzir em até 80% da taxa de 

desmatamentos na Amazônia, com meta até o ano de 2020. Tal proposta teve como 

base a série temporal das taxas de desmatamento da Amazônia pelo PRODES 

(CÂMARA: 2013). Na FIG. 2.1 apresenta-se a série temporal do PRODES desde os 

seus primeiros resultados até a publicação mais recente correspondente ao ano de 

2014. 

  

FIG. 2.1 - Série temporal do PRODES de 1988 a 2014 (Fonte - PRODES: 2014). 

 Desde a sua idealização, a metodologia do PRODES passou por diversos 

aprimoramentos até adquirir a estrutura que hoje apresenta. Entre os anos de 1988 

à 2002, a metodologia do PRODES consistia na detecção dos polígonos de 

desmatamento pela interpretação visual de aproximadamente 220 cenas coloridas 

do satélite Landsat 5, impressas em papel fotográfico em escala 1: 250.000. Em 
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seguida, os polígonos de desmatamento eram digitalizados manualmente no SIG 

desenvolvido no INPE pela DPI, esta fase recebeu a designação de PRODES 

Analógico (CÂMARA et al.: 2013). 

 Em seguida, surgiu o PRODES Digital, que perdurou entre os anos de 2003 à 

2005. No PRODES Digital, as imagens de satélite passaram a ser tratadas pelas 

técnicas de Processamento Digital de Imagens (PDI), que consistia basicamente no 

cálculo do Modelo Linear de Mistura Espectral, Segmentação e Classificação das 

Imagens. Todo este trabalho era desenvolvido no SPRING, que por sua vez, é 

também um software desenvolvido pela DIP. Nesta mesma fase, do PRODES 

Digital, o INPE passou a disponibilizar os dados do PRODES na internet, de modo a 

serem acessados por organismos governamentais e pela própria sociedade e assim 

ter um maior domínio de alerta para redução do desmatamento (CÂMARA et al.: 

2013). 

 Desde o ano de 2005 até a atualidade, o PRODES utiliza como plataforma de 

trabalho o SIG TerraAmazon, em que o procedimento de detecção dos polígonos de 

desmatamento consiste na visualização diretamente na tela do computador das 

imagens de satélite coloridas.  

 No ponto de vista dos especialistas do PRODES, houveram grandes ganhos na 

implementação das novas alterações em relação ao PRODES Digital, como por 

exemplo: tornou-se possível passar-se a utilizar imagens de outros sensores além 

do Landsat 5, 7 ou 8, e do Cbers 2B, como por exemplo, imagens dos satélites UK2-

DMC e Resourcesat. Além disso, com o TerraAmazon foi possível agregar toda a 

informação relativa ao PRODES num mesmo banco de dados, o que não era 

possível anteriormente, em que era necessária a criação de 220 banco de dados 

para cada uma das imagens a serem processadas no SPRING. Ainda do ponto de 

vista dos especialistas do PRODES, o TerraAmazon permite a criação de algoritmos 

de consistência, que inibem a geração de polígonos errôneos, pela análise conjunta 

de dados vetoriais e tabulares (CÂMARA et al.:  2013). 
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2.3.1.2  TRATAMENTO DOS DADOS NO PRODES DIGITAL 

 

 

 Das diferentes metodologias que o PRODES já adotou até ao momento, 

interessa ressaltar o PRODES Digital, pois essa metodologia vai de encontro à 

metodologia traçada no presente trabalho. 

 A metodologia do PRODES Digital consistia em inicialmente selecionar as 

imagens de satélite Landsat ou Cbers com a menor presença de nuvens possível, 

adequada qualidade radiométrica e data de aquisição a mais próxima possível do 

dia 1º de agosto do respectivos ano, também conhecida como data de referência. A 

data de referência foi estimada com base em parâmetros climatológicos da região 

Amazônica. Um outro aspeto interessante é que o PRODES entende que o 

desmatamento propriamente dito ocorre apenas dentro da estação seca. Os 

incrementos de desmatamento obtidos pelo PRODES depois de todo o 

processamento das imagens, eram compensados temporalmente à data de 

referência com base em cálculos matemáticos. 

 Após a seleção das imagens de satélite, o passo seguinte era o cálculo do 

Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME), através dos bandas do infravermelho 

médio, infravermelho próximo e vermelho. O resultado do MLME consiste em três (3) 

imagens-fração, isto é, a imagem-fração solo, a imagem-fração vegetação e a 

imagem-fração sombra. Essas imagens são proporcionais aos elementos solo, 

vegetação e sombra existentes nas imagens originais que as geraram. 

 Seguidamente, uma das imagens-fração ou sombra ou solo, passava pelo 

processo de segmentação, que por sua vez, consiste na divisão da imagem em 

regiões homogéneas. A escolha da imagem-fração para a continuidade dos 

processamentos dependia da experiência do foto-intérprete ou do analista em 

reconhecer a complexidade da temática da área de estudo (CÂMARA et al.: 2013). 

 Na fase da segmentação, era utilizado o método de crescimento de região, em 

que um dos requisitos era a definição dos limiares de similaridade e de área. O limiar 

de similaridade é o valor mínimo segundo o qual duas regiões são consideradas 

espectralmente similares, dando origem ao agrupamento de ambas. O limiar de área 

é o valor mínimo de pixels, segundo o qual uma região é individualizada. O 

PRODES toma como limiar de similaridade o valor 8 e como limiar de área o valor 
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16, esses valores devem-se a diversos experimentos realizados, relacionados com 

estudos de processamento de imagens referentes a região Amazônica (CÂMARA et 

al.: 2013). 

 Posteriormente à segmentação, seguia-se a classificação das imagens-fração 

correspondentes, tendo como auxílio o resultado da respectiva segmentação. A 

classificação era não-supervisionada por agrupamento de dados, cujo algoritmo do 

SPRING recebe o nome de ISOSEG. Nesse algoritmo, a discriminação de classes 

dá-se com base aos atributos estatísticos (médias e matrizes de covariância) da 

região, e cujos limiares de aceitação poderiam ser pré-estabelecidos nos valores de 

90% ou 95% em função das características da paisagem.  Os resultados finais da 

classificação podem ser apresentados em formato raster ou vetorial (CÂMARA et al.:  

2013). 

 Após realizada a classificação não-supervisionada das imagens, era necessária 

uma pré-auditoria do resultado. Essa fase recebia o nome de edição, em que um 

foto-intérprete experiente, inspecionava minuciosamente os polígonos temáticos 

obtidos. Na edição, os polígonos eram aceitos ou reclassificados consoante a 

análise do foto-intérprete, que por sua vez, tinha como apoio a composição colorida 

das imagens Landsat originais. O analista utilizava o processo de interpretação, que 

por sua vez, é uma técnica de Sensoriamento Remoto cuja identificação dos objetos 

é dada pela sua cor, forma, tamanho, textura, padrão e localização (CÂMARA et al.: 

2013; adaptado de FLORENZANO, 2008). 

 Devido o fato de se realizarem grandes esforços na fase de reclassificação dos 

polígonos resultantes da metodologia do PRODES Digital, achou-se mais cômodo 

substituir-se a dita metodologia pela visualização diretamente em tela do 

computador, o que corresponde ao atual tratamento dos dados por parte do 

PRODES. 

 

 

2.3.2  ESTUDO INTERNACIONAL SOBRE O DESMATAMENTO GLOBAL 

  

 

 Nesta seção, faz-se um resumo de um artigo científico que aborda um estudo 

internacional do mapeamento do desmatamento global.   
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 Neste estudo, mapearam-se a perda e o ganho florestal global entre os anos 

2000 à 2012, por meio de imagens de satélite Landsat com resolução espacial de 30 

metros. A área de estudo incluiu toda a superfície terrestre, com exceção da 

Antárctica e certas ilhas Árcticas, totalizando 128,8 milhões de quilômetros 

quadrados, ou o equivalente à 143 bilhões de pixels do Landsat na resolução de 30 

metros. Os processamentos realizados foram: reamostragem das imagens; a 

conversão dos números digitais em reflectância no topo da atmosfera; o 

rastreamento de nuvem, água, vegetação e avaliação da qualidade; e finalmente a 

normalização das imagens. A perda florestal global foi de 2,3 milhões de quilômetros 

quadrados e o ganho foi de 0,8 milhões de quilômetros quadrados. Do total da área 

de perda e ganho (2,3 milhões km2 + 0,8 milhões km2), houve perda e subsequente 

ganho de vegetação numa área comum de 0,2 milhões de quilômetros quadrados 

durante esse período de tempo. Neste estudo, considerou-se apenas a vegetação 

com altura superior aos 5 metros. A perda florestal foi definida como  uma intensa 

modificação na cobertura vegetal ou a completa remoção da cobertura florestal nos 

pixels Landsat. O ganho florestal foi definido como o oposto da perda, ou seja, a 

partir dos pixels de cobertura florestal na condição de não-floresta. Neste estudo, o 

Brasil apresentou redução na taxa de desmatamento, porém esta redução foi 

compensada pela Indonésia, Malásia, Paraguai, Bolívia, Zâmbia, Angola e outros 

mais. No ranking da perda florestal mundial, segundo este artigo, está a Rússia em 

primeiro lugar com 365.015 km2, e um ganho de 162.292, a seguir é o Brasil com 

uma perda de 360.277 km2 e um ganho de 75.866 km2, em terceiro lugar é os 

Estados Unidos com uma perda de 263.944 km2 e um ganho de 138.082 km2, 

Angola encontra-se na 19ª posição com uma perda florestal de 19.320 km2 e um 

ganho de 638 km2. Segundo o artigo, o Brasil tem usado dados do Landsat para a 

elaboração de documentação das tendências do desmatamento no seu território, 

isso foi fundamental para a formulação das suas políticas e implementações. O 

artigo refere que, até o momento, somente o Brasil produz e partilha informação 

espacial explícita da extensão florestal e da sua alteração anual. Os mapas e 

estatísticas apresentadas podem ser usados pelos países em falta da informação de 

perda florestal, como uma referência inicial, como um incentivo à produção de 

mapas a nível nacional (de cada país), e como uma base de comparação na 

evolução das metodologias de monitoramento de cada país (HANSEN et al.: 2013). 
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2.4  IMAGENS DE SATÉLITE ‒ LANDSAT 

 

 

 O Sensoriamento Remoto é a ciência e arte de obtenção de informação sobre 

um objeto, área, ou fenômeno através da análise de dados adquiridos por 

dispositivos que não estão em contato com o objeto, área, ou fenômeno sob 

investigação (LILLESAND et al.: 2008). 

 As imagens orbitais são oriundas de sensores a bordo de plataformas orbitais. 

Embora por vezes mais complexos e mais caros do que os sistemas fotográficos, os 

sensores oferecem as vantagens de um intervalo de sensibilidade espectral mais 

amplo, potencial de calibração melhorada, e a habilidade para armazenar 

eletronicamente e transmitir dados (LILLESAND et al.: 2008). 

 Essas imagens podem ter diversas aplicações em função das resoluções 

(espacial, radiométrica, espectral e temporal) que as mesmas apresentem e do 

objetivo para o qual elas são adquiridas. 

 O primeiro Landsat é o mais antigo programa de observação sistemática da 

Terra com sensores orbitais, sendo que o primeiro satélite foi lançado no dia 23 de 

julho de 1972 (adaptado de MATOS, 2008). O último lançamento foi o satélite 

Landsat-8, lançado a 11 de fevereiro de 2013 e que atualmente fornece imagens da 

cobertura da Terra (NASA et al.: 2013). O Landsat tem como função principal obter e 

transmitir imagens da Terra a partir do espaço para fins de monitoramento das 

condições ambientais do planeta (GONZALEZ et al.: 2010). 

 O Landsat-8 possui dois sensores, o OLI e o TIRS. O sensor OLI foi construído 

de modo a capaz de detectar imagens terrestres em 9 bandas espectrais incluindo a 

pancromática, já o sensor TIRS em 2 bandas espectrais, fazendo no total 11 bandas 

espectrais (NASA et al.: 2013). As imagens do Landsat possuem uma resolução 

temporal de 16 dias, uma resolução radiométrica de 16 bits, uma resolução espacial 

de 30 metros e uma resolução espectral de 11 bandas, conforme especificado na 

TAB. 2.1. 
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2.4.1  BANDAS ESPECTRAIS 

 

 

 Mais informação é obtida pela análise de múltiplas visadas do terreno do que 

pela análise de apenas uma visada. De modo similar, imagens multiespectrais 

fornecem mais informação do que os dados colhidos numa única banda espectral 

(LILLESAND et al.: 2008). Na TAB. 2.1 apresentam-se as bandas espectrais do 

Landsat-8 com as suas características mais relevantes, além da correspondência 

dessas bandas com a série anterior. 

TAB. 2.1 - Bandas espectrais do Landsat-8 

Banda 
Designação 

espectral 

Comprimento 

de onda (µm) 

Resolução 

espacial (m) 
Sensor 

Comprimento 

de onda 

ETM+ 

1 Litoral/Aerosol 0.433 - 0.453 30 OLI  

2 Azul 0.450 - 0.515 30 OLI 
1: 0.450 - 

0.515 

3 Verde 0.525 - 0.600 30 OLI 
2: 0.525 - 

0.605 

4 Vermelho 0.630 - 0.680 30 OLI 
3: 0.630 - 

0.690 

5 
Infravermelho 

Próximo 
0.845 - 0.885 30 OLI 

4: 0.775 - 

0.900 

6 
Infravermelho 

Médio 1 
1.560 - 1.660 30 OLI 

5: 1.550 - 

1.750 

7 
Infravermelho 

Médio 2 
2.100 - 2.300 30 OLI 

7: 2.090 - 

2.350 

8 Pancromático 0.500 - 0.680 15 OLI 
8: 0.520 - 

0.900 

9 Cirros (nuvens) 1.360 - 1.390 30 OLI  

10 
Infravermelho 

Termal 1 
10.6 - 11.2 100 TIRS 6: 10.4 - 12.5 

11 
Infravermelho 

Termal 2 
11.5 - 12.5 100 TIRS  

(Adaptado de LILLESAND et al.: 2015 ) 
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 As bandas de interesse na presente pesquisa são as bandas 4, 5 e 6, 

respectivamente, o vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio.  

 A razão da seleção dessas bandas, deve-se ao fato das mesmas distinguirem de 

modo eficiente os objetos necessários no presente estudo, isto é, vegetação, solo e 

água, favorecendo posteriormente o processo de classificação das imagens e por 

conseguinte, incidindo numa melhoria qualitativa dos resultados finais. Na FIG. 2.2, 

apresenta-se a distinção dos elementos água, solo e vegetação em função do 

comprimento de onda e da energia refletida dos mesmos. 

 

FIG. 2.2 - Comportamento das curvas espectrais da vegetação, solo e água. 

(Fonte - FLORENZANO: 2002). 

 Na FIG. 2.2 pode-se observar que a curva espectral da vegetação apresenta um 

máximo na região do visível correspondente a faixa do verde, isso justifica o motivo 

pelo qual o olho humano observa a vegetação na cor verde, porém é na faixa do 

infravermelho próximo que a vegetação reflete mais energia e se distingue melhor 

dos demais elementos em análise (FLORENZANO: 2002). O solo possui um 

comportamento mais uniforme relativamente à vegetação. A água limpa reflete 

pouca energia no visível e quase nenhuma no infravermelho, já a água turva reflete 

um pouco mais de energia no visível e quase nada no infravermelho 

(FLORENZANO: 2002). 

 

 

 

 

 



 

32 
 

2.5 CICLO FENOLÓGICO VEGETAL 

 

 

 Grande parte das espécies vegetais das florestas possuem os chamados ciclos 

fenológicos (JENSEN: 2011). Estes ciclos estão relacionados com o comportamento 

do crescimento vegetal ao longo do ano, nas quatro estações do ano. Dado ao fato 

de que este comportamento repete-se de ano a ano, isto é, a fase de brotação, de 

máxima folhagem verde, etc., deve-se ter bastante atenção a esse fenômeno, uma 

vez que este, geralmente ocorre na mesma época do ano. No entanto, os ciclos 

fenológicos podem ser modificados por mudanças incomuns da temperatura 

atmosférica, resultando numa possível alteração de trinta dias. Assim sendo, cabe 

ao analista de sensoriamento remoto avaliar essas informações de modo a ter em 

consideração se os dados recolhidos dizem respeito a um ano típico ou atípico 

(JENSEN: 2011).  

 

 

2.6  CARTOGRAFIA DE ANGOLA 

 

 

 A cartografia de Angola começou a ser realizada ainda na época colonial, em 

que Angola era considerada província ultramarina da então potência portuguesa. 

Devido as grandes explorações portuguesas na África, a então potência portuguesa, 

através do seu órgão, Commissão de Cartographia, fundado em 1883 pelo Ministério 

dos Negócios da Marinha e Ultramar; em 1886, fundou para Angola a Missão 

Geodésica, com o intuito de implementar uma triangulação de 1ª ordem, que se 

estendesse de preferência pelo litoral de Angola, e que também se orientasse para o 

interior do país, nas regiões em que se adiantava a colonização portuguesa. Essa 

tarefa era devido a finalidade de se cartografar o território angolano (IICT: 1983). 

 

 Em 1921, a antiga potência portuguesa fundou a Missão Geográfica de Angola 

(MGA), que teve como objetivo a execução de todos os trabalhos geodésicos, 

geográficos e cartográficos de Angola, sendo extinta em 1924 (IICT: 1983). 
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 Em 1936, a Commissão de Cartographia foi substituída pela Junta das Missões 

Geográficas e Investigações Coloniais (JMGIC). Desde 1925, o então Tenente de 

Navio português Gago Coutinho presidia a Commissão de Cartographia, passando a 

se tornar o primeiro presidente da JMGIC (IICT: 1983). 

 Em 1941, foi novamente fundada a MGA, com novas necessidades, tais como: 

 A intensificação da geodesia e cartografia de Angola, com a implementação 

de uma rede geodésica considerada de 1ª ordem, porém com precisão 

angular de 2ª ordem europeia; 

 A elaboração da carta geral de Angola na escala 1: 100.000, pelo método 

aerofotogramétrico (IICT: 1983). 

 Em Angola, a Rede de Triangulação Geodésica foi estabelecida entre os anos 

1955 e 1974 pela MGA, porém não foi concluída, visto que existem zonas pouco 

densificadas e outras não cobertas (IICT, 2007). A Rede de Triangulação Geodésica 

de Angola apoia-se em cerca de 3000 vértices de 1ª ordem, de 2ª ordem e de 

ordens inferiores, tem observadas 31 estações de Laplace, 18 bases de fios de invar 

e 17 Triláteros a geodímetro (IICT: 2007). 
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FIG. 2. 3 - Rede de Triangulação Geodésica de Angola (IICT: 2007). 

 O datum de Angola, geralmente identificado como datum de Camacupa-1948, 

situa-se no centro de Angola, a 70 km da cidade do Kuito, e as suas coordenadas 

são: 

φ0 = 12o 01' 09,07"S 

λ0 = 17o 27' 19,80"E 

 Foram vários os trabalhos das missões que a antiga potência portuguesa criou 

em Angola e em outros pontos de África, destacando-se além da Missão Geodésica 
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e da Missão Geográfica de Angola, também a Missão Hidrográfica de Angola criada 

em 1936, que teve a missão de realizar os levantamentos hidrográficos de Angola 

de modo a favorecer a navegação portuguesa (IICT: 1983). 

 Atualmente em Angola, as cartas gerais continuam a ser na escala 1: 100.000, 

fazendo um total de 472 folhas, as quais cobrem todo o país. As cartas gerais de 

Angola para determinada região do país podem ser localizadas no mapa de Angola 

à escala 1: 6.000.000 apresentado na FIG. 2.4. 

 

FIG. 2.4   Mapa de Angola na escala original 1:6.000.000 com a localização das 

cartas topográficas na escala 1:100.000 (FERNANDES: 2004). 
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 Em Angola é utilizado o elipsóide de Clarke de 1880 com o sistema de projeção 

Universal Transversal de Mercator (UTM). Pelo fato de estar situada na proximidade 

do equador, a sua representação cartográfica não sofre deformações significativas, 

sendo favorável ao uso da projeção de Mercator. 

 Angola situa-se maioritariamente nas zonas UTM 33S e 34S, apenas uma 

pequena faixa costeira no sul (na zona do Namibe), encontra-se na zona 32S. Pelo 

fato de haver uma largura de apenas 0,3o em longitude, considera-se esta como 

pertencente zona 33S, o que é notável na carta 1: 100.000 (GONÇALVES: 2012). 

 Em certos softwares de SIG, encontram-se o datum de Camacupa, as suas 

respectivas coordenadas UTM, e as transformações para o WGS84, o que não 

significa que a referenciação geográfica de Angola está consumada, o que acontece 

é que esses sistemas de coordenadas são extraídos da base de dados EPSG 

(European Petroleum Surveying Group), disponibilizada na internet (www.epsg.org), 

utilizadas pelas indústrias petrolíferas. Muitas dessas indústrias petrolíferas são off-

shore e fazem o uso da zona 32S. A zona 34S não é considerada, sendo que 

metade do país encontra-se no respectivos fuso. A projeção UTM no caso de Angola 

varia de 0,9996, no centro do fuso UTM, até 1,0018 nos extremos este e oeste. 

Quando k = 1, não há deformação linear (GONÇALVES: 2012). A FIG. 2.5 apresenta 

a deformação linear de Angola.  

 Atualmente, Angola possui cartas topográficas em diferentes escalas, como 

1:100.000, 1:25.000, 1:5.000 e 1:2.000, entre outras. 

 Pouco tempo antes da Independência de Angola, a então Missão Geográfica de 

Angola levou para Portugal toda a documentação correspondente aos trabalhos de 

geodesia e astronomia geodésica de Angola. Esses documentos precisariam de ser 

recuperados para um estudo mais aprofundado da cartografia de Angola 

(FERNANDES: 2004). 
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FIG. 2.5  Deformação linear de Angola nas UTM (fonte: GONÇALVES, 2012). 

 

 

2.7  MODELO LINEAR DE MISTURA ESPECTRAL (MLME) 

 

  

 Num determinado espaço geográfico, os alvos no terreno tendem a ser mais 

heterogêneos do que homogêneos, desse modo, na passagem do satélite por esse 

espaço, dentro do seu campo de visada instântaneo (IFOV), os detectores registram 

a radiação eletromagnética refletida pelos diferentes alvos no terreno que compõe a 

cena, sendo que a resposta espectral registrada em cada detector do satélite é uma 

média das respostas espectrais dos alvos correspondentes no terreno. 

Consequentemente, os pixels de uma imagem também acabam por serem afetados, 

recebendo o nome de ''pixels misturados''. 

 Dependendo das características dos alvos no terreno, a mistura espectral pode 

ser linear ou não-linear, porém o modelo linear é amplamente utilizado por 

pesquisadores e apresenta resultados consistentes (PONZONI et al.: 2012). O 
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Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME) tem a finalidade de estimar a proporção 

dos componentes (pixels puros) da mistura espectral, para cada pixel das bandas 

selecionadas do sensor em questão, resultando assim, nas imagens-fração com o 

mesmo nome dos pixels puros. Na seção 2.7.1 faz-se uma melhor descrição das 

imagens-fração. 

 O MLME requer a satisfação de duas condições básicas para cada pixel em uma 

imagem. Na primeira condição, a soma das proporções de todos os componentes 

puros incluídos em um pixel deve ser igual a 1. A Expressão matemática é a 

seguinte, 

                                                  ∑ 𝐹𝑖 =  𝐹1 + 𝐹2 + ⋯ +  𝐹𝑁
𝑁
𝑖=1 = 1                    (EQ. 2.1) 

onde 𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑁 representam as proporções dos 𝑁 possíveis componentes puros 

contidos em um pixel (LILLESAND et al.: 2015). 

 Na segunda condição, para uma dada banda espectral 𝜆, o número digital 

observado 𝐷𝑁𝜆 para cada pixel é considerado como uma combinação linear de cada 

componente puro dentro do pixel, mais um erro desconhecido (LILLESAND et al.: 

2015; SPRING: 2006a). Esta condição pode ser expressa por   

                                 𝐷𝑁𝜆 =  𝐹1𝐷𝑁𝜆,1 + 𝐹2𝐷𝑁𝜆,2 + ⋯ + 𝐹𝑁𝐷𝑁𝜆,𝑁 + 𝐸𝜆                (EQ. 2.2) 

onde 𝐷𝑁𝜆 é o número digital de um determinado pixel na banda 𝜆; 𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑁 são as 

proporções dos componentes puros no respectivo pixel; 𝐷𝜆,1, … , 𝐷𝜆,𝑁 são os 

componentes puros do respectivo pixel; e 𝐸𝜆 é o termo de erro. 

 A equação EQ. 2.1 mais as 𝑚 possíveis equações da EQ. 2.2, totalizam 𝑚 + 1 

equações para a solução do MLME. Se 𝑚 + 1 for igual ao número de componentes 

puros, o MLME tem solução exata sem o termo de erro. Se 𝑚 + 1 é maior que o 

número de componentes puros, o erro pode ser estimado por meio do método dos 

mínimos quadrados. Se 𝑚 + 1 for menor que o número de componentes puros, o 

MLME não apresentará solução única (LILLESAND et al.: 2015). 

 Tendo em conta que, representar conhecimento sobre o mundo consiste em 

tornar explícitos alguns dos seus aspectos, ignorando outros (FREKSA, 1996). Do 

mesmo modo, o MLME pode ser visto como uma forma de modelagem geográfica, 

em que os elementos de maior interesse são considerados como puros, e os demais 

como combinação destes, havendo assim necessidade de decompô-los em função 

dos puros, obtendo-se assim as imagens-fração. Na FIG. 2.6 apresenta-se uma 

ilustração do MLME. 
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a) b)  

c)  

 

FIG. 2.6  Modelo linear de Mistura Espectral. (a) Ilustração de uma imagem ''ideal'' 

em que cada pixel representa um único elemento na cena terrestre. (b) Ilustração de 

uma imagem real em que existem pixels puros, porém também existem pixels 

misturados. (c) Decomposição de um pixel misturado em pixels puros. 

 

 No presente trabalho, é considerado o sensor Landsat-8 e os elementos de 

maior interesse são a vegetação, o solo e a sombra/água - esta última tem tal 

designação, dado o fato da sombra e da água possuírem respostas espectrais 

semelhantes -, resultando assim, na imagem-fração vegetação, imagem-fração solo 

e na imagem-fração sombra/água. Assim, as equações EQ. 2.1 e EQ. 2.2 podem ser 

escritas da forma, 

 ∑ 𝐹𝑖 =  𝐹1 +  𝐹2 + 𝐹3
𝑁
𝑖=1 = 1                            (EQ. 2.3) 

𝐷𝑁𝜆 = 𝐹1 × 𝑣𝑒𝑔𝑒𝜆,1 + 𝐹2 × 𝑠𝑜𝑙𝑜𝜆,2 + 𝐹3 × 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝜆,3 +  𝐸𝜆                (EQ. 2.4)   

onde 𝐷𝑁𝜆 é o número digital de um determinado pixel na banda 𝜆 da imagem 

Landsat-8; 𝐹1, 𝐹2 e 𝐹3 são proporções da vegetação, solo e sombra (ou água) que 

compõem o respectivo pixel; 𝑣𝑒𝑔𝑒𝜆, 𝑠𝑜𝑙𝑜𝜆 e 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝜆 correspondem aos 

componentes puros de vegetação, solo e sombra (ou água); 𝐸𝜆 é o erro de 

estimação intrínseco para cada banda 𝜆. 
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 A equação EQ. 2.4 pode ser resolvida pelo método dos mínimos quadrados com 

restrição, o método dos mínimos quadrados ponderados ou pelo método de 

combinação entre transformação de principais componentes e mínimos quadrados 

cuja designação no SPRING é ''Princo''. Este último foi o método aplicado no 

presente trabalho, que por sua vez, visa reduzir as equações do sistema realizando 

uma transformação de principais componentes, e posteriormente a aplicação do 

método de estimação dos mínimos quadrados. 

 

 

2.7.1  IMAGENS-FRAÇÃO 

 

 

 As imagens-fração são produtos gerados pelo MLME descrito na seção 2.6. Elas 

representam as proporções dos componentes na mistura espectral (PONZONI et al.: 

2012). Normalmente são geradas as imagens-fração vegetação, solo e sombra (ou 

água), que em geral, são os alvos presentes em qualquer cena terrestre (PONZONI 

et al.: 2012). As imagens-fração podem ser vistas como uma forma de reduzir a 

dimensionalidade dos dados, bem como uma forma de realçar as informações de 

maior interesse (PONZONI et al.: 2012). Por exemplo, a imagem-fração de certo 

elemento, realça mais dito elemento em relação aos demais, tal elemento é 

representado por pixels claros, e quanto maior for o valor do pixel, mais a presença 

de dito elemento está nele contida. 

 As imagens-fração têm uma grande variedade de aplicações em diferentes 

áreas tais como:  floresta, agricultura, uso da terra, água, áreas urbanas, entre 

outras, sendo uma técnica consistente e usual em várias regiões do mundo 

(PONZONI et al.: 2012). 

 

 

2.7.2  PRINCIPAIS COMPONENTES 

 

 

 A alta correlação entre as bandas dos sensores multiespectrais é um problema 

frequentemente encontrado na análise dos respectivos dados, ou seja, estas bandas 
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frequentemente parecem similares e transmitem essencialmente a mesma 

informação. Desse modo, a transformação por principais componentes é uma 

técnica criada para reduzir tal redundância das imagens multiespectrais. Esta 

técnica pode ser utilizada com o fim de realce para a posterior interpretação visual, 

ou com o fim de pré-processamento para posterior classificação. Esta transformação 

normalmente aumenta a eficiência do processo de classificação dada a redução da 

dimensionalidade dos dados de entrada.  Assim, as bandas resultantes são usadas 

no lugar das bandas originais (LILLESAND et al.: 2015). 

 

 

FIG. 2.7  Rotação das coordenadas dos eixos pelo uso dos principais componentes. 

Fonte: adaptado de (LILLESAND et al.: 2015). 

 Os valores das imagens resultantes da aplicação do método dos principais 

componentes é simplesmente a combinação linear dos valores originais 

multiplicados por uma transformação de coeficientes apropriada, conforme a EQ. 

2.5. Esses coeficientes estatísticos são denominados autovetores ou principais 

componentes. Esses vetores são oriundos da variância ou da matriz de covariância 

das imagens originais. 

𝑁𝐷𝐼 =  𝑎11𝑁𝐷𝐴  +  𝑎12𝑁𝐷𝐵                                           (EQ. 2.5) 

𝑁𝐷𝐼𝐼 =  𝑎21𝑁𝐷𝐴  +  𝑎22𝑁𝐷𝐵  

onde, 𝑁𝐷𝐼 , 𝑁𝐷𝐼𝐼 são os novos números digitais resultantes das imagens principais 

componentes, 𝑁𝐷𝐴, 𝑁𝐷𝐵 são os números digitais das imagens originais e 

𝑎11, 𝑎12, 𝑎21, 𝑎22 são os coeficientes da transformação. 

 Conforme a FIG. 2.7, os dados na direção do primeiro principal componente têm 

uma variância maior enquanto os dados na direção da segunda principal 

componente tem muito menos variância. Esta é a características das imagens 

resultantes do método dos principais componentes. Normalmente, a primeira 

Eixo II 

Eixo I 

Banda A 

Banda B 
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principal componente inclui a maior percentagem da variância total da cena e as 

sucessivas imagens principais componentes contêm uma percentagem decrescente 

da variância da cena. Além disso, esta é a razão pela qual os componentes são 

escolhidos para serem ortogonais uns em relação aos outros, de modo que os seus 

dados não apresentem correlação.    

 

 

2.7.3  CLASSIFICAÇÃO DE PIXELS MISTURADOS 

 

 

 Na seção 2.7, explanou-se a causa da mistura espectral, porém nesta seção, 

abordar-se-á resumidamente sobre a classificação de imagens não corrigidas 

relativamente à mistura espectral. 

 Em determinados casos, os pixels misturados podem representar um problema 

difícil na classificação de imagens, dado o fato das suas características não serem 

representativas de nenhum dos elementos da cobertura da terra (LILLESAND et al.: 

2015). E num cenário pior, pode ocorrer a mistura espectral de determinados 

elementos do terreno que podem resultar num pixel cuja resposta espectral seja 

similar à resposta de uma outra classe não relacionada a este pixel, dando assim 

origem a um erro de classificação (LILLESAND et al.: 2015). Assim sendo, a 

afirmação inversa também é verdadeira, o uso de imagens corrigidas pelo MLME 

são propensas a serem mais eficientes no processo de classificação em oposição às 

imagens não corrigidas. 

 A aplicação do MLME apresenta vantagens no posterior processo de 

classificação de imagens, pois quando as imagens permanecem originais, o 

classificador atribui ao pixel a classe predominante que o mesmo representa, 

reduzindo a eficácia da classificação e consequente prejudicando a exactidão final 

dos resultados. 
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2.8  SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS 

 

 

 A segmentação consiste na divisão de uma imagem em regiões individuais ou 

segmentos homogéneos (FILHO et al.: 1999). Nesse processo, as entradas são 

imagens, porém as saídas são atributos extraídos dessas imagens (GONZALEZ et 

al.: 2010).  

 Tomando R como a região espacial de uma imagem, a segmentação pode ser 

entendida como o processo que particiona R em n sub-regiões, de modo que: 

 

 a)  

 b)  

 c)  

 d) 

 e) 

 Nas condições supracitadas, 𝑄(𝑅𝑘) é uma propriedade lógica definida sobre os 

pontos no conjunto 𝑅𝑘. A condição (a) aponta que a segmentação deve ser 

completa, ou seja, cada pixel deve estar contido numa região. A condição (b) indica 

a necessidade de conectividade predefinida  entre os pixels de uma região. A 

condição (c) requer que as regiões estejam separadas. A condição (d) está 

relacionada com as propriedades que os pixels de uma região devem possuir. A 

última condição, isto é, a (e) indica que duas regiões adjacentes, 𝑅𝑖e 𝑅𝑗, devem ser 

diferentes em função de 𝑄 (GONZALEZ et al.: 2010). 

 A segmentação é uma técnica de processamento digital de imagens utilizada na 

fase de pré-processamento das mesmas para a posterior classificação por regiões. 

O nível de detalhe da segmentação a ser realizada depende do problema a se 

resolver. Isto é, a segmentação deve parar quando as regiões de interesse forem 

detectadas (GONZALEZ et al.: 2010). Não há sentido nenhum na execução da 

segmentação além do nível de detalhamento necessário para  a identificação dos 

elementos de interesse (GONZALEZ et al.: 2010). A tarefa da segmentação torna-se 

mais complexa quanto mais heterogênea for a área de estudo (MENESES et al.: 

2012). 
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 A precisão da segmentação determina o sucesso ou o fracasso final no 

processamento a ser realizado, assim sendo, é necessário ter-se em conta todos os 

critérios que garantem o aumento da probabilidade para a obtenção de uma 

segmentação precisa (GONZALEZ et al.: 2010). Desse modo, a precisão da 

segmentação implica diretamente na qualidade da classificação das imagens finais. 

 O método de segmentação a ser utilizado para a solução de um dado problema, 

deve ser adequado à característica do problema a ser resolvido. 

 

 

2.8.1  SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS POR CRESCIMENTO DE REGIÃO 

 

 

 O crescimento de região é um procedimento de agrupamento de pixels com 

base em critérios predefinidos para que o crescimento ocorra (GONZALEZ et al.: 

2010). Este método consiste basicamente na seleção de pixels chamados sementes, 

a partir dos quais se dá o crescimento das regiões pela aglutinação de outros pixels 

vizinhos que satisfaçam propriedades predefinidas semelhantes às das respectivas 

sementes inicialmente selecionadas. Para a realização da segmentação por 

crescimento de regiões é necessário que o operador estabeleça dois limiares, isto é, 

o limiar de similaridade e o limiar de área. O limiar de similaridade é o valor mínimo, 

em pixels, indicado pelo operador, abaixo do qual duas regiões são consideradas 

espectralmente similares e agrupadas em uma única região; e o limiar de área é o 

valor mínimo, em pixels, indicado pelo operador, para que uma região seja 

individualizada (CÂMARA et al.: 2013). 

 O algoritmo de segmentação por crescimento de regiões realiza as comparações 

entre as regiões adjacentes tendo em conta os limiares de similaridade e de área 

estabelecidos pelo operador, em que pelo limiar de similaridade é realizado um teste 

de médias entre os pixels semente (inicialmente todos pixels) e os pixels a eles 

adjacentes, se a média entre estes for menor ou igual ao limiar de similaridade, 

então essas regiões são unidas, caso contrário continuam separadas, e desse 

modo, sempre que as regiões são unidas, os parâmetros estatísticas são 

recalculados e novas comparações são realizadas com as regiões adjacentes 

(MENESES et al.: 2012). 
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 Em certas tarefas de Sensoriamento Remoto, a segmentação por crescimento 

de regiões é preferível, dado o fato de considerar as propriedades espaciais dos 

objetos e garantir a formação de segmentos fechados (TILTON et al.: 2000). 

 Para a realização de uma segmentação precisa, deve-se realizar testes para a 

determinação dos limiares de similaridade e de área mais adequados para uma 

determinada imagem, desse modo, os testes são realizados sobre pequenos 

recortes de imagens e após a aquisição de um resultado satisfatório, generaliza-se 

os limiares testados à toda a imagem de interesse. 

 O processo de segmentação pode tornar-se bastante útil ao operador, pois em 

oposição a métodos manuais, numa fração de pouco tempo pode gerar dados 

satisfatórios face a uma grande quantidade de imagens a serem processadas 

(MENESES et. al.: 2012). 

 

 

2.9  CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS 

 

 

 Após a segmentação das imagens por crescimento de regiões, o processamento 

a seguir pode ser a classificação supervisionada ou a classificação não-

supervisionada, sendo que os parâmetros estatísticos  das regiões são tidos em 

conta como elementos de distinção. Porém, abordar-se-á apenas a classificação 

não-supervisionada, uma vez que corresponde ao caso de maior interesse no 

presente trabalho. Desse modo, dos algoritmos de classificação não-supervisionada, 

abordar-se-á o Isoseg do SPRING, uma vez que será o classificador utilizado no 

presente trabalho. 

 

2.9.1  CLASSIFICAÇÃO POR REGIÕES - CLASSIFICADOR ISOSEG 

 

 

 O classificador Isoseg tem a função de classificar imagens tendo como insumo, 

a imagem de interesse e a imagem segmentada correspondente. As regiões das 

imagens segmentadas contêm informações estatísticas tais como média, matriz de 
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covariância e área. Por meio do vetor média e da matriz de covariância, o Isoseg 

estima o valor central de cada classe (SPRING: 2015).  

 A classificação no Isoseg requer o estabelicimento de um limiar de aceitação, 

em percentagem, que define uma distância de Mahalanobis, de modo que todas as 

regiões pertencentes a uma classe distam desta por uma distância inferior à 

distância de Mahalanobis definida. Desse modo, quanto maior o limiar de aceitação, 

maior será a distância de Mahalanobis e naturalmente maior será o número de 

classes detectadas pelo Isoseg (SPRING: 2015). A distância de Mahalanobis 

expressa-se por,  

𝑑2 =  (𝑥 − µ)𝑇Ʃ−1(𝑥 − µ)                               (EQ. 2.6) 

 onde 𝑑 é a distância de Mahalanobis, 𝑥 corresponde às regiões,  µ é o vetor 

média e Ʃ−1 é a matriz de covariância. 

 Após a definição do limiar de aceitação, realiza-se a execução do algoritmo 

Isoseg, que por sua vez, reordena as regiões em ordem descrente de área, dando 

assim início ao processo de agrupamento dessas regiões em classes. Os 

parâmetros estatísticos da região de maior área ainda não associada a alguma 

classe, são tidos como parâmetros estatísticos (média e matriz de covariância) de 

uma dada classe, à qual associam-se as regiões cuja distância de Mahalanobis for 

inferior a distância definida pelo limiar de aceitação. Portanto, a primeira classe 

possuirá os parâmetros estatísticos das regiões de maior área, sendo que as 

classes posteriores possuirão os parâmetros estatísticos da média das regiões de 

maior área que não tenham sido associadas as classes anteriormente detectadas. 

Este processo repete-se e só termina quando todas a regiões estiverem associadas 

a alguma classe. Por meio das informações estatísticas obtidas pelas classes, estas 

são reclassificadas . Tal reclassificação é chamada de competição entre classes, e 

deve-se à necessidade de eliminação do favorecimento das primeiras classes 

detectadas. As médias das classes são reclassificadas e o processo repete-se até 

que a média convirja (não se altere) (SPRING: 2015). 
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2.10  SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) 

 

 

 Muitas são as definições de SIG sugeridas pelos diversos níveis da grande 

comunidade SIG, porém nenhuma delas é inteiramente satisfatória, e desse modo, 

cada um tem uma definição favorita de SIG dentre as já existentes, no entanto, 

cientistas e pesquisadores têm preferido a definição de que, um SIG é uma 

ferramenta para mostrar o que de outra forma seria invisível na informação 

geográfica (LONGLEY et al.: 2013). Segundo a ESRI, um SIG é um conjunto 

integrado de software e dados utilizados para visualizar e gerenciar informações 

sobre lugares geográficos, analisar relações espaciais e modelar processos 

espaciais, além de fornecer uma estrutura para a coleta e organização de dados 

espaciais e informações relacionadas para que possam ser exibidas e analisadas 

(ESRI, 2015). Uma outra definição interessante afirma que, o termo SIG designa um 

sistema de informação que contém informação geográfica, que por sua vez, é toda a 

informação associada a uma posição, ou seja, informação georreferenciada 

(MATOS: 2008). 

 Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) constituem uma ferramenta 

computacional indispensável a todo o geocientista, auxiliando-o e permitindo a 

solução de diversos problemas, próprios da sua área de atuação. 

 Na atualidade, existe uma grande diversidade de softwares de SIG ao alcance 

de profissionais, usuários e amadores. Esses softwares podem ser livres ou 

comerciais. Entre os softwares livres, têm sido bastante usuais o SPRING, Quantum 

GIS, e até mesmo o Google Earth, já entre os softwares comercias o ArcGIS é o 

líder mundial na lista dos mais usados. Porém, a liderança do ArcGIS deve-se a uma 

série de aspetos que envolvem desde a sua arquitetura, a interface amigável, assim 

como a facilidade de manuseamento e a riqueza de funções aplicáveis a informação 

geográfica nele inserida. 

 Basicamente, as funções associadas a um SIG são: a aquisição e edição de 

dados, o gerenciamento do banco de dados, a análise geográfica de dados e a 

representação de dados (FITZ: 2008). 

 No presente trabalho destaca-se o software ArcGIS, por ser o utilizado para o 

tratamento da informação geográfica do mesmo. 
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 Assim sendo, o ArcGIS 10.2.2 apresenta um conjunto de ferramentas 

interessantes, as quais são descritas resumidamente na seção a seguir. 

 

 

2.10.1  FUNÇÕES ÚTEIS 

 

 

 Na presente pesquisa destacam-se algumas funções da categoria de 

sobreposição do ArcGIS 10.2.2 designadas por Update, Erase e Intersect, das quais 

vale a pena abordar-se resumidamente. 

 

 

2.10.1.1  FUNÇÃO UPDATE 

 

 

 Para a aplicação da função Update é necessário primeiramente, definir o 

shapefile de entrada (a ser atualizado) e o shapefile que realizará a função de 

atualização. Assim sendo, esta função consiste em calcular a união geométrica entre 

ambos shapefiles. No shapefile resultante, produto da aplicação desta função, os 

atributos e a geometria correspondentes ao shapefile de entrada são atualizados por 

meio do shapefile de atualização, conforme apresentado na FIG. 2.8 (ARCGIS: 

2014a). Os shapefiles iniciais permanecem inalterados, o resultado da aplicação da 

função é visível apenas no shapefile resultante. 

 

FIG. 2.8  Função update 

(fonte: ArcGIS, 2014a e ArcGIS 10.2.2. ferramentas da Toolbox) 



 

49 
 

2.10.1.2  FUNÇÃO ERASE 

 

 

 Para a aplicação da função Erase define-se inicialmente o shapefile de entrada e 

o shapefile que realizará a função de apagar. Desse modo, esta função consiste em 

apagar do shapefile de entrada a região sobreposta do segundo shapefile, 

resultando assim um novo shapefile representando as feições excedentes do 

shapefile de entrada que não faziam parte da sobreposição (ARCGIS: 2014b), 

conforme apresentado na FIG. 2.9. Os shapefiles iniciais não são alterados, o 

resultado da aplicação da função é perceptível somente no shapefile resultante. 

 

 FIG. 2.9  Função Erase  

(fonte: ArcGIS, 2014b e ArcGIS 10.2.2. ferramentas da Toolbox) 

 

 

2.10.1.3  FUNÇÃO INTERSECT 

 

 

 A função intersect calcula a intercessão geométrica entre os dois shapefiles de 

entrada. Quer sejam porções ou a totalidade das feições vetoriais, as regiões 

sobrepostas serão copiadas e gerarão um novo shapefile resultante (ArcGIS: 2014c). 

conforme apresentado na FIG. 2.10. 
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FIG. 2.10  Função Intersect 

(fonte: ArcGIS, 2014c e ArcGIS 10.2.2. ferramentas da Toolbox) 

 

 

2.10.2  CONSULTAS 

 

 

 As consultas - por vezes também chamadas de pesquisas ou queries 

(proveniente da termo inglês query) -, são buscas espaciais que têm por finalidade a 

seleção de objetos que satisfazem certas condições (COSME: 2012).  

 Num SIG relacional, um objeto vetorial, quer seja ponto, linha ou polígono, está 

relacionado a um registro numa tabela. Graças a conjugação das seleções com 

base em critérios alfanuméricos e espaciais, a apresentação dos resultados na 

tabela e a representação cartográfica, o SIG tem uma óbvia vantagem sobre os 

demais sistemas de gestão de informação simplesmente alfanuméricos ou gráficos 

(MATOS: 2008).     

 As consultas podem ser divididas em quatro grandes grupos, isto é, as consultas 

interativas por indicação direta dos objetos da seleção, as consultas por atributos por 

condição imposta, as consultas por localização e as consultas mistas entre as 

anteriores. Dada a importância das consultas, os programas de SIG permitem a 

criação de ficheiros independentes e camadas vetoriais a partir destas mesmas 

seleções (COSME: 2012). 

 Hoje em dia, a linguagem Structured or Standard Query Language (SQL) é mais 

usual entre os Sistemas de Gestão de Banco de Dados Relacionais, e também é a 

linguagem usada no ArcGIS para a realização de consultas sobre as suas tabelas de 
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atributos ou na interação com Bancos de Dados Geográficos (BDG) (COSME: 

2012), pois atualmente, ela possui capacidades na vertente geográfica (LONGLEY 

et al.: 2013). A linguagem SQL é uma linguagem de programação baseada em 

conjuntos e não em procedimentos (como é o caso do Visual Basic) ou em objetos 

(como o caso do Java ou o do C#), ela é projetada para recuperar conjuntos 

(combinações de linhas e colunas) de dados de tabelas (LONGLEY et al.: 2013). 

 Após a realização de consultas podem-se obter resultados interessantes como 

estatísticas (permitindo assim a quantificação de um determinado fenômeno), 

feições vetoriais específicas (que podem permitir uma melhor visualização e análise 

de determinado fenômeno), a geração de novas camadas de informação ou a 

exportação dos resultados da consulta em forma de tabela para outros fins ou uso 

externo. 

 

 

2.10.3  REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA 

 

 

 A representação cartográfica constitui o auge de muitos projetos de SIG 

(LONGLEY: 2013), uma vez que os SIG são excelentes plataformas para tal. 

 A representação cartográfica consiste na produção de mapas, que por sua vez, 

são o produto final de uma série de processamentos de dados em SIG (neste caso), 

partindo  da coleta, edição e manutenção de dados, passando pelo gerenciamento e 

análise dos mesmos e terminando em um mapa. A importância da produção de 

mapas é grande também pelo fato de que, certos consumidores de informação 

geográfica interagem com SIG apenas através do uso de mapas. Os mapas são 

ferramentas bastante úteis de comunicação e de apoio à decisão, e quer sejam 

digitais ou analógicos, desempenham uma função importante em atividades de 

carácter económico, ambiental e social. Basicamente, existem dois tipos de mapas, 

isto é, os mapas de referência, como por exemplo os mapas topográficos, e os 

mapas temáticos, que exibem temas geográficos específicos (LONGLEY et al.: 

2013). O objetivo básico dos mapas temáticos é o de fornecer uma representação 

dos fenômenos existentes sobre a superfície terrestre fazendo uso de uma 

simbologia específica (FITZ:2008). 



 

52 
 

 No presente trabalho, são de maior interesse os mapas temáticos, pois por meio 

destes a informação geográfica final, fruto da presente pesquisa, será exibida. 

 

 

2.11  ARTIGO 39º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE ANGOLA 

 

 

''1. Todos têm o direito de viver num ambiente sadio e não poluído, bem como 
o dever de o defender e preservar. 
2. O Estado adopta as medidas necessárias à protecção do ambiente e das 
espécies da flora e da fauna em todo o território nacional, à manutenção do 
equilíbrio ecológico, à correcta localização das actividades económicas e à 
exploração e utilização racional de todos os recursos naturais, no quadro de 
um desenvolvimento sustentável e do respeito pelos direitos das gerações 
futuras e da preservação das diferentes espécies.  
3. A lei pune os actos que ponham em perigo ou lesem a preservação do 
ambiente'' (ANGOLA: 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

3  METODOLOGIA  

 

 

 Nesta seção abordar-se-á a respeito da metodologia proposta na presente 

pesquisa. 

 Tendo-se em conta o diagrama apresentado na FIG. 3.1, pode-se abordar a 

metodologia proposta da seguinte maneira:  

 Imagem Landsat 8: para que a metodologia proposta possa ser levada a cabo, 

necessita-se da informações espacial do terreno, isto é, das imagens de satélite dos 

anos de interesse das quais serão extraídas as informações desejadas. Na presente 

pesquisa utilizar-se-á imagens Landsat 8 correspondentes aos anos de 2013, 2014 e 

2015.  

 Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME): o MLME é o primeiro 

processamento ao qual as imagens originais em composição colorida (R6 G5 B4) 

são submetidas. Como os elementos de interesse da presente pesquisa são a 

vegetação, o solo e a água, então a modelagem é montada de modo a estes três 

elementos ficarem em evidência, obtendo-se assim da aplicação do MLME, três 

imagens resultantes, que são a imagem-fração vegetação, a imagem-fração solo e a 

imagem-fração água.  

 Segmentação e testes - Posteriormente ao cálculo do MLME, realiza-se a 

segmentação das imagens-fração resultantes, separadamente. Esta segmentação é 

realizada pelo método de crescimento de regiões que requer a definição de dois 

limiares, isto é, o limiar de similaridade e o limiar de área. Estes limiares precisam 

ser selecionados de tal modo que a segmentação resultante seja precisa. Então, 

para que isso aconteça é necessário realizar-se um teste desses respectivos 

limiares.  

 Seleção dos limiares (escolha de parâmetros): após a realização dos testes 

sobre as imagens-fração dos anos de interesse (anterior e corrente), obtêm-se os 

resultados das segmentações para os respectivos anos, e desse modo, pode-se 

observar quais os limiares (de similaridade e de área) que correspondem às 

melhores segmentações. Assim sendo, é selecionada a mesma combinação de 

limiares que melhor segmenta em ambos os anos.  
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 Classificação (uma imagem fração/ano): após a realização dos testes e da 

obtenção da melhor segmentação, esta última e a sua respectiva imagem-fração são 

tomadas como insumo para a processo de classificação. Esta imagem-fração serve 

para a continuidade do estudo, já as demais são descartadas. Este procedimento é 

aplicado para cada ano. 

 Pós-classificação (reclassificação/vetorização): Após a classificação das 

imagens de ambos anos, estas são convertidas ao formato vetorial. Assim, a cada 

objeto é atribuído uma classe correspondente ao seu uso e ocupação do solo, 

usando como referência a composição colorida (R6 G5 B4 e R4 G3 B2) das 

respectivas imagens  Landsat 8.  

 Avaliação: A avaliação do resultado final consiste na análise e estimativa dos 

resultados obtidos, de modo a poder indicar-se as taxas de desmatamento para 

anos de interesse, assim como a taxa dos demais elementos também mapeados. 

 

 

3.1  METODOLOGIA DETALHADA DA SEGMENTAÇÃO 

 

 

Esta etapa consistiu na segmentação das imagens-fração obtidas pela aplicação do 

MLME. O método da segmentação foi o de crescimento de regiões, já descrito na 

seção 2.8.1. 

 Dado o fato da segmentação por crescimento de regiões das imagens-fração 

corresponder a uma etapa de pré-processamento que se antecede à classificação 

de imagens que por sua vez é o grande objetivo do processamento digital de 

imagens no presente trabalho, realizou-se todos os esforços de modo a obter-se 

uma segmentação precisa, com o intuito de, consequentemente, alcançarem-se 

melhores resultados na classificação final das imagens. 

 A segmentação das imagens-fração foi executada no software SPRING 5.2.7. 

Como requisito inicial, o SPRING exige a criação de um banco de dados para o 

armazenamento dos dados nele carregados e de todo o produto resultante do seu 

processamento. Assim, o SPRING predispõe um conjunto de tipos de bancos de 

dados para a escolha do operador. No presente trabalho, selecionou-se o banco de 
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dados SQLite, pois este é suportado pelo próprio SPRING, não dependendo de um 

software externo. 

 Após a criação do banco de dados, importou-se para o SPRING as imagens-

fração anteriormente calculadas no TerraAmazon 4.4.3. 

 Tendo em conta que as quatro áreas de estudo apresentam certas 

peculiaridades em relação a cobertura vegetal, realizaram-se testes dos limiares de 

similaridade e de área já descritos na seção 2.8.1, que por sua vez são parâmetros 

de entrada necessários para a realização da segmentação por crescimento de 

regiões, e esses parâmetros são responsáveis para uma segmentação precisa ou 

imprecisa. Desse modo, realizaram-se testes para a determinação dos limiares de 

similaridade e de área com a finalidade de favorecerem uma segmentação precisa. 

Assim, idealizou-se um universo de 40 x 40 possibilidades, isto é, limiar de 

similaridade x limiar de área fazendo um total de 1600 testes por imagem a serem 

realizados. Esse universo de 40 x 40 possibilidades foi ajustado em função dos 

resultados dos próprios testes. Na prática, esses testes não foram todos realizados, 

criou-se uma espécie de sorteio que indicou as diretrizes de quais seriam os valores 

mais prováveis a satisfazerem uma segmentação precisa, ou seja, a  medida que os 

resultados fossem melhorando caminhava-se no mesmo sentido (aumentando ou 

reduzindo os limiares) de modo a melhorá-los ainda mais, a medida que os 

resultados fossem piorando caminhava-se em sentido oposto (aumentando ou 

reduzindo os limiares) de modo a melhorá-los. 

 Na TAB. 3.1 apresentam-se os testes para o estabelecimento dos limiares de 

similaridade, denotado por S, e de área, denotado por A, a serem aplicados nas 

segmentações das imagens-fração das respectivas áreas de estudo. Durante a 

realização dos testes, fixava-se o limiar de área e variava-se o limiar de similaridade. 

 TAB. 3.1 -  Teste dos limiares de similaridade e de área 

S×A 

40×40 S×A 

39×40 39×39 S×A 

38×40 38×39 ... S×A 

... ... ... 2×2 S×A 

1×40 1×39 ... 1×2 1×1 
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 Após a inserção dos limiares em teste, foi executada a segmentação 

propriamente dita, cujo resultado foi analisado e considerado preciso ou impreciso. 

No caso de impreciso (a maioria dos casos) as imagens segmentadas e os 

respectivos limiares de similaridade e de área foram descartados, já no caso de 

preciso (casos satisfatórios) as imagens segmentadas serviram para a continuidade 

do trabalho nos processamentos seguintes, isto é, na classificação das imagens. 

 Os limiares de similaridade e de área que apresentaram resultados satisfatórios 

na segmentação das imagens-fração do ano de 2013, foram posteriormente 

testados na segmentação das imagens-fração correspondentes ao ano de 2014, e 

observou-se que alguns dos limiares testados no ano de 2013, não foram totalmente 

satisfatórios no ano de 2014, o que motivou a sua exclusão ou descarte. Já os 

limiares que apresentaram resultados satisfatórios (segmentação precisa) tanto no 

ano de 2013 como no ano de 2014, foram considerados estabelecidos (definidos) 

para as respectivas áreas de estudo. Tendo em conta o exposto, espera-se que para 

os estudos futuros sobre as respectivas áreas de estudo, isto é, do ano de 2015 em 

diante, os respectivos limiares de similaridade e de área já estabelecidos para ditas 

áreas de estudo, tenham uma contribuição significativa na segmentação das 

imagens futuras. Espera-se também que do ano de 2015 em diante, o operador 

realize novos testes sobre as respectivas áreas de estudo, com os limiares já 

estabelecidos. Em caso de obtenção de uma segmentação precisa, está garantida a 

continuidade dos limiares estabelecidos, em caso de obtenção de uma segmentação 

imprecisa, seria necessário encontrar-se por meio de testes, limiares que resultariam 

numa segmentação precisa, porém recomenda-se para os testes a escolha de 

limiares que sejam próximos aos limiares já estabelecidos, e em função dos 

resultados dos testes, ir se afastando paulatinamente dos limiares estabelecidos, 

que são considerados como limiares de referência para as respectivas áreas de 

estudo. 

 Os testes dos limiares de similaridade e de área foram aplicados sobre todos os 

produtos do MLME, isto é, sobre a imagem-fração solo, a imagem-fração água e a 

imagem-fração vegetação, separadamente. 



 

57 
 

 

FIG. 3.1. - Diagrama dos processos da metodologia proposta. 
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3.2  MATERIAL 

 

 

 Os materiais necessários para a elaboração do presente trabalho foram os 

seguintes: 

 12 imagens de satélite Landsat-8 dos anos de 2013, 2014 e 2015 (sensor OLI), 

cujas órbitas-ponto estão na TAB. 3.2; Atlas geográficos de Angola volume I de 

1982; atlas geográficos de Angola volume II de 1983; 2 livros de geografia de Angola 

dos quais extraíram-se informações relevantes: (MEC ANGOLA: 1966a) e (MEC 

ANGOLA: 1966b); informação vetorial (shapefile) georrefenciada correspondente ao 

território angolano; 

TAB. 3.2 - Informação das imagens Landsat-8 utilizadas. 

Tipo de 
Vegetação 

Órbita-

ponto 
Ano 

Data de 

aquisição 
Data de 

referência 
Sistema de 

coordenadas 

Floresta 
tropical 

Path:181 

Row: 66 

2013, 

2014, 

2015 

06/08/2013 

09/08/2014 

24/05/2015 

01 de 
Agosto 

WGS84 

Floresta 
aberta-1 

Path:180 

Row: 69 

2013, 

2014, 

2015 

30/07/2013 

02/08/2014 

20/07/2015 

01 de 
Agosto 

WGS84 

Floresta 
aberta-2 

Path:178 

Row: 69 

2013, 

2014, 

2015 

16/07/2013 

19/07/2014 

06/07/2015 

01 de 
Agosto 

WGS84 

Savana 
Path:177 

Row: 71 

2013, 

2014, 

2015 

25/07/2013 

28/07/2014 

15/07/2015 

01 de 
Agosto 

WGS84 

 

3.2.1  SOFTWARES 

 

 Para o desenvolvimento do trabalho utilizaram-se os seguintes softwares: 

TerraAmazon 4.4.3 - para o cálculo do MLME a partir das imagens Landsat 8; 
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 SPRING 5.2.7 - para a aplicação das técnicas de processamento digital de 

imagens sobre as imagens resultantes do MLME, isto é, segmentação e a 

classificação das respectivas imagens, bem como a exportação (agora destes 

últimos resultados) em formato matricial (tiff) e vetorial (shapefile);  

 ArcGIS 10.2.2 - como plataforma de Sistema de Informação Geográfica para a 

continuidade do tratamento dos dados processados no SPRING 5.2.7, isto é, 

reclassificação dos shapefiles, análises espaciais e confecção dos mapas temáticos 

finais. 

 Google Earth 7.1 - para a confirmação do processo final de classificação dos 

shapefiles, bem como na validação dos resultados da metodologia proposta. 

 Microsoft Office Excel 2007 - para a confecção dos gráficos estatísticos. 

 Microsoft Office OneNote 2007 - para a captação de imagens com a finalidade 

de serem expostas na presente dissertação. 

 Microsoft Office Word 2007, para a redação da presente dissertação. 
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4  ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 

4.1  LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 Angola encontra-se situada no região sul do continente africano, isto é, abaixo 

do Equador e a este do meridiano de Greenwich. O país não se apresenta como 

uma unidade, visto que a província de Cabinda está separada do conjunto por uma 

estreita faixa de superfície territorial pertencente à República Democrática do Congo. 

 Angola possui as seguintes coordenadas geográficas extremas: 4º22' de latitude 

a norte, 18º02' de latitude a sul, 11º41' de longitude oeste e 24º05' de longitude este. 

 A República de Angola faz fronteira a norte com a República Democrática do 

Congo (Congo Kinshasa) e com a República do Congo (Congo Brazzaville), a sul 

com a República da Namíbia, a este com a República da Zâmbia e a oeste com o 

oceano Atlântico. 

 Tendo-se em consideração que a vegetação de Angola é diversificada, esta 

apresenta diferentes fisionomias ao longo da sua extensão pelo território, e 

consequentemente, o mesmo ocorre nas imagens de satélite. Desse modo, a fim de 

ter-se em conta essa caraterística, foram selecionadas quatro áreas de estudo com 

o propósito de abrangerem áreas de diferentes coberturas vegetais, apesar de ter 

sido selecionado duas vezes, o tipo de cobertura ''floresta aberta'', devido a sua 

grande extensão e variabilidade no território angolano. Estas áreas de estudo foram 

tomadas como amostras representativas das florestas angolanas, para a elaboração 

da metodologia proposta no presente trabalho. Essas quatro áreas florestais 

correspondem respectivamente a duas áreas de ''floresta aberta'', uma área de 

''floresta tropical'', e uma área de ''savana com ou sem árvores e arbustos e mata 

tropical seca''. A fim de diferenciar as duas áreas de estudo de floresta aberta, 

achou-se conveniente denominá-las daqui para frente por floresta aberta-1 e floresta 

aberta-2. Na FIG. 4.1 pode-se observar o mapa de localização das áreas de estudo. 

A TAB. 4.1 contém alguns dos atributos das quatro áreas de estudo. 
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FIG. 4.1 - Mapa de localização das áreas de estudo. 
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TAB. 4.1 - Tabela dos atributos das regiões de estudo 

Áreas de 

estudo 
Limites geográficos (m) 

Área superficial 

(km2) 
Sistema de 

coordenadas 

Floresta 

tropical 

Superior: 9129092 m 

Inferior: 9093482 m 

Esquerda: 486757 m 

Direita: 548902 m 

2212 km2 Camacupa 

Floresta aberta-

1 

(entre Huambo 

e Huíla) 

Superior: 8526999 m 

Inferior: 8506952 m 

Esquerda: 588377 m 

Direita: 623564 m 

700 km2 Camacupa 

Floresta aberta-

2 

(na província 

do Moxico) 

Superior: 8580648 m 

Inferior: 8520918 m 

Esquerda: 982780 m 

Direita: 1031992 m 

2939 km2 Camacupa 

Savana c/s árv. 

e Arbustos 

Superior: 8295094 m 

Inferior: 8260788 m 

Esquerda: 972274 m 

Direita: 1032707 m 

2071 km2 Camacupa 

 

 

4.1.1  CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS DE 

ANGOLA 

 

 

4.1.1.1  POPULAÇÃO DE ANGOLA 

 

 

 Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística de Angola (INE), obtidos 

por meio do censo geral de Angola ocorrido no ano de 2014, a população angolana 

é estimada em cerca de 24.000.000 de habitantes. 
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4.1.1.2  VEGETAÇÃO DE ANGOLA 

 

 

  Angola tem uma grande variedade de recursos florestais, sendo que 

naturalmente, essa variabilidade ocorre como resultado da combinação das 

variações de diferentes elementos, como o solo, o clima, a precipitação, a 

hidrografia, o relevo, entre outros. 

 As florestas angolanas, conforme o mapa de vegetação da FIG. 4.2, são 

classificadas em: 

 Florestas abertas: são as florestas predominantes no território angolano, situam-

se na região central, centro-oeste, sudoeste e nordeste de Angola. Possuem uma 

extensão superficial de 555.001,331 km2; 

 Savanas com ou sem árvores e arbustos e mata tropical seca: Situam-se 

principalmente na região sudeste de Angola e numa pequena porção da região este, 

também se encontram na região centro-oeste e centro-norte. A sua área superficial é 

de 309.153,07712 km2; 

 Estepes: situam-se numa estreita faixa da região mais a oeste e sudoeste de 

Angola. A área superficial corresponde a 47.719,5896 km2; 

 Deserto: situa-se numa pequena porção da região sudoeste de Angola, próxima 

às fronteiras com a República da Namíbia. A sua área superficial é de 4.167,69404 

km2 ; 

 Mosaico floresta savana: estão localizadas nas regiões norte-este e norte-oeste 

do país. Possui uma área superficial de 160.906,85667 km2; 

 Formações florestais cerradas (florestas densas e húmidas): estão localizadas 

nas regiões norte-oeste do país, entre elas, destaca-se a floresta do Maiombe na 

parte mais a norte do país, sendo esta a principal floresta do país em termos de 

potencial em recursos florestais. A sua área superficial corresponde a  27.623,73485 

km2; 

 Mosaico balcedo-savana: situam-se nas regiões norte-oeste de Angola. A sua 

área superficial é de 40.008,18964 km2; 

 Mosaico de balcedo-savana-bosque (chanas de borracha): localizam-se na parte 

nordeste de Angola. A sua área superficial corresponde a 41.287,14413 km2; 
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 Prados: Encontram-se localizados numa porção da região este e em pequenas 

áreas nas regiões sudeste e oeste. Possui um área superficial de 66.830,58593 km2. 

 Na FIG. 4.2 pode-se observar as características de algumas das florestas 

angolanas supracitadas.  

 

FIG. 4.2 - Mapa de vegetação de Angola com as áreas de estudo e a cobertura das 

imagens Landsat-8 destacadas. Fonte: (MEC ANGOLA: 1982). 

 Na floresta do Maiombe predominam madeiras como o pau-preto, ébano, 

sândalo africano, pau-raro e pau-ferro.  

 As florestas densas e húmidas de Angola são ricas em espécies arbóreas para a 

produção de madeira, entre estas destacam-se: a Tola branca (Gossweilerodendron 

Balsamiferum), a Mulimba (Terminalia Superba), o Undianum (Khaya Klanei, Pierre), 

Tola Chinfuta (Peterygopodium Oxiphyllum Harijus), a Mengamenga (Standtia 

Gabonensis, Wasb), entre outras (MEC ANGOLA: 1996a). 

 As florestas abertas são as florestas predominantes no território angolano, nelas 

podem-se encontrar espécies como o Girassonde, Mussimbi, Mupanda, entre 

outras. Nessas florestas, as espécies que constituem potencial para exploração são: 
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 Os magnos para fins de marcenaria e contraplacados: N'Dola, Tola Chinfuta e 

Undianum; 

 As madeiras úteis para contraplacados: Mulimba e Tola branca; 

 As madeiras rijas para fins de marcenaria: M´Kali ou Mukali, Muambalolo, 

Mengamenga e Taculas; 

 As madeiras muito rijas aplicáveis a diversos usos: M'Bosa ou Bosa e Gulo-

Maza. 

 Além do aproveitamento da madeira para diversos fins como construção, 

mobílias, entre outros, as florestas angolanas também fornecem plantas para fins 

medicinais e inseticida. 

 Até hoje, nas florestas angolanas foram identificadas 94 plantas para o 

tratamento de 20 patologias, entre as quais destacam-se: paludismo, doenças da 

pele, de coração, digestivas, dos rins, neurológicas, genitais, infecciosas diversas, 

da visão, de ouvido e garganta, respiratórias, estomatológicas, entre outras, Das 

quais, cinco (5) servem para o fabrico de inseticidas (MEC ANGOLA: 1996a). 

 As plantas da flora angolana como o imbondeiro, ditumbate, mamoeiro, cajueiro, 

hortelã-pimenta, goiabeira, tamarindo, musese, gajajeira, uze, musakala, chá de 

caxinde (conhecido como capim cidreira no Brasil), musochi, muxaxa, zumbu, 

muelele, mureva, sambalala, mubangu, muanje, musoko, mukuime, para citar 

apenas algumas das usuais no tratamento terapêutico e até mesmo na prevenção e 

erradicação de certas endemias como o paludismo ou malária e a bilharziose. 

 Angola possui grandes riquezas florestais, no entanto, necessita-se de 

adequadas políticas de aproveitamento que impliquem numa significativa 

contribuição para o desenvolvimento sustentável do país, fazendo um 

aproveitamento dos recursos florestais sem comprometer o futuro (MEC ANGOLA: 

1996a). 
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a)  b)  

c)  d)  

e)   f)  

g)   h)  

FIG. 4.3 - Tipos de vegetação de Angola (a) Floresta tropical do Maiombe na 

província de Cabinda. (b) Estepe. (c) Floresta aberta. (d) Savana seca. (e) Floresta 

tropical na província do Kwanza-Norte. (f) Floresta seca associada a uma mata 

tropical. (g) Floresta-galeria. (h) Planta rara, Welwítschia mirabilis, no Deserto do 

Namibe. Fonte: (MEC ANGOLA: 1996b). 
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4.1.1.3  PARQUES E RESERVAS NATURAIS DE ANGOLA 

 

 

 Angola possui uma quantidade significativa de parques nacionais, conforme se 

pode observar na FIG. 4.4, entre estes, destacam-se:  

 O parque nacional do Luando, com uma extensão superficial de 828.000 

hectares, situado na província de Malange, tem a principal finalidade de proteger a 

palanca negra gigante, uma espécie de antílope muito rara que só existe em Angola; 

 O parque nacional de Cangandala, cuja extensão superficial é de 60.000 

hectares, também situado na província de Malange, para a proteção da mesma 

espécie, a palanca negra gigante. 

 O parque nacional da Quissama, como uma extensão superficial de 996.000 

hectares, situado na província de Luanda, com espécies como elefante, pacaça, etc. 

 O parque nacional da Cameia, com uma extensão de 1.000.000 de hectares, 

situado na província do Moxico. Neste, existem espécies como o elefante, a palanca 

(diferente da palanca negra gigante), o leão, o leopardo, o chacal, entre outros. 

 O parque do Bicuar, situado na província da Huíla, com aproximadamente 

8.000.000 de hectares. Neste, encontram-se animais como o elefante, o gnu, a 

zebra, entre outros. 

 O parque nacional do Mupa, situado na província do Cunene, com uma 

extensão superficial de 660.000 hectares. Podem-se encontrar animais como o 

elefante, a avestruz, entre outros. 

 O parque nacional do Iona, situado na província de Namibe, com uma extensão 

superficial de 270.756 hectares. Podem-se encontrar animais como o rinoceronte, o 

elefante, a zebra, o leopardo, entre outros. 

 Além destes, ainda existem algumas reservas naturais para a proteção animal 

não representadas no mapa da  FIG. 4.4. 
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FIG. 4.4 - Parques e reservas naturais de Angola. Fonte: (MEC ANGOLA: 1996a). 

 

 

4.1.1.4  CLIMA, TEMPERATURA E PLUVIOSIDADE DE ANGOLA 

 

 Angola possui duas estações do ano, estas são a estação das chuvas e o 

cacimbo ou estação seca. A estação das chuvas em geral prolonga-se de setembro 

ou outubro à abril ou maio. O cacimbo ocorre nos meses de junho, julho e agosto. 

No Norte de Angola ocorrem mais chuvas do que no seu interior (MEC ANGOLA: 

1996b). 

 Angola é um país tropical, sendo que uma das caraterísticas das regiões 

tropicais é a predominância de temperaturas elevadas ao longo do ano. No entanto, 

Angola possui três grandes zonas climáticas: a zona de clima tropical húmido, a 

zona de clima tropical seco e a zona de clima desértico quente, conforme pode-se 

observar na FIG. 4.5. 

 O clima tropical húmido é caraterizado pela predominância da época chuvosa 

em detrimento da época seca. O clima tropical seco é caraterizado por uma estação 

seca prolongada em detrimento da estação das chuvas. Já o clima desértico quente 

de Angola carateriza-se pela precipitação muito escassa ou quase ausente, sendo 



 

69 
 

que nessa região não existe estação das chuvas, além de possuir grande amplitudes 

térmicas diurnas. Na FIG. 4.6 (a), pode-se observar o mapa da pluviometria de 

Angola.  

 

FIG. 4.5 - Mapa do clima de Angola. Fonte: (MEC ANGOLA: 1982). 

 O mapa da FIG. 4.6 (b) apresenta as isotérmicas anuais de Angola. Neste mapa, 

à medida que vai se aumentanto a latitude, as temperaturas médias anuais vão 

diminuindo. Também observa-se que as temperaturas médias anuais vão 

decrescendo ligeiramente a medida que vamos nos afastando da zona sublitoral e 

nos aproximando da costa de Angola. Então desse modo, pode-se caraterizar a 

temperatura média anual de Angola como mais ou menos elevada, diminuindo a 

medida que aumenta a latitude, a altitude, conforme a TAB. 4.2,  ou mesmo quando 

nos aproximamos do litoral, conforme a TAB. 4.3 (MEC ANGOLA: 1996a). Em geral, 

as temperaturas médias anuais diminuem com o aumento da latitude, uma vez que é 

na zona equatorial onde ocorrem as temperaturas médias anuais mais elevadas. 

Ainda no mapa da FIG. 4.6 (b), pode-se observar uma diminuição das temperaturas 
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na parte centro-centro oeste, isso sucede por causa do relevo, visto que essas são 

as zonas maiores altitudes de Angola.  

 Na zona costeira, a influência da corrente fria de Benguela , produz uma ligeira 

diminuição da temperatura atmosférica relativamente aos lugares situados um pouco 

mais para o interior (MEC ANGOLA: 1996a). 

 

FIG. 4.6 - Mapas de Angola. (a) Pluviometria. (b). Temperatura. Fonte: (MEC 

ANGOLA: 1982). 

 

TAB. 4.2 - Redução da temperatura média anual em função da latitude. 

Estação 

metereológica 
Latitude Altitude (m) 

Temperatura 

média anual (ºC) 

Cabinda 5º33' 20 24,9 

Luanda 8º49' 44 24,6 

Sumbe 11º12' 10 24,3 

Lobito 12º22' 1 23,5 

Namibe 15º12' 44 20,5 

Baía dos Tigres 16º36' 4 17,9 

Fonte: (MEC ANGOLA: 1996a). 
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TAB. 4.3 - Redução da temperatura média anual em função da proximidade ao 

litoral. 

Estação 

metereológica 
Latitude Altitude 

Temperatura 

média anual (ºC) 

Ambriz 7º50' 20 24,2 

Negage 7º46' 1267 20,6 

Porto Amboim 10º44' 33 24,2 

Gabela 10º51' 1093 20,1 

Baía Farta 12º37' 3 22,4 

Huambo 12º48' 1700 18,8 

Namibe 15º12' 44 20,5 

Humpata 14º57' 2300 17,2 

Fonte: (MEC ANGOLA: 1996a). 

 

TAB. 4.4 - Quadro de precipitações atmosféricas anuais de Angola. 

Fonte: (MEC ANGOLA: 1996a). 

 

Estação 

metereológica 
Latitude Altitude (m) 

Precipitação 

anual (mm) 

Belize 4º38' 245 1612 

Cabinda 5º33' 20 846 

Luanda 8º49' 44 405 

Malange 9º39' 1139 1135 

Saurimo 9º39' 1081 1355 

Benguela 12º35' 7 290 

Huambo 12º48' 1700 1479 

Lwena 11º47' 1328 1182 

Namibe 15º12' 10 50 

Lubango 14º56' 1760 919 

Menongue 14º40' 1348 934 
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 A distribuição das chuvas em Angola, ao longo do ano, das três formas 

seguintes: 

 Em quase todo o território nacional, com excepção do litoral a sul de N'zeto, a 

estação chuvosa ocorre de setembro ou outubro até abril ou maio, sendo que o 

máximo pode ocorrer em dezembro ou abril. Nas zonas mais chuvosas, a época 

seca decorre de junho a agosto, porém nas menos chuvosas no período de maio a 

dezembro; 

 No litoral, entre o N'zeto e a zona desértica de Namibe, as épocas são de maio 

ou junho a agosto ou setembro, também chamada de época principal, e a outra é de 

dezembro a janeiro, chamada época secundária; 

 Na zona desértica do Namibe, a precepição é muito escassa, embora ocorra 

chuvas entre os meses de outubro a maio, consideram-se todos os meses como 

sendo secos (MEC ANGOLA: 1996a). 

 

 

4.1.1.5  TIPOS DE SOLO DE ANGOLA 

 

 

 Os solos de Angola são os seguintes: ferralíticos e paraferralíticos, fersialíticos 

fracamente lavados ou lavados, cromopsâmicos (de regiões secas), calcários, 

arídicos tropicais, barros, hidromórficos, pouco evoluídos, outros, dunas de deserto e 

predominantemente rochosos. O mapa da FIG. 4.7 apresenta a distribuição espacial 

dos mesmos ao longo do território angolano. 
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FIG. 4.7 - Mapa dos solos de Angola. Fonte: (MEC ANGOLA: 1982). 

 

 

4.1.1.6  RELEVO 

 

 

 No mapa da FIG. 4.8 observa-se o caraterização do relevo de Angola. Há uma 

rápida variação dos 0 metros, no litoral, até aos 1000 metros. As altitudes 

compreendidas entre os 1000 e os 1500 metros predominam o país. Ao centro do 

país encontra-se uma região não muito extensa com altitudes entre 1500 e 2000 

metros. Acima dos 2000 metros, encontram-se as maiores altitudes de Angola, 

representando apenas 0,1% do território angolano.  O ponto mais alto de Angola é o 

Morro do Moco com uma altitude  aproximadamente 2620. 
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  FIG. 4.8 - Mapa hipsométrico de Angola. Fonte: (MEC ANGOLA: 1966a). 

 

 

4.1.1.7  HIDROGRAFIA 

 

 

 A hidrografia de Angola é constituída por diversos rios que correm em todas as 

províncias do país. As costas de Angola são banhadas pelo oceano atlântico, a sua 

extensão é de 1650 km. 

 A rede hidrográfica de água doce de Angola é bastante densa, possuindo 

diversas linhas de água e muito bem distribuídas pelo país, porém menciona-se aqui 

apenas os principais rios de Angola, estes são: o rio Kwanza (do qual resultou o 

nome da moeda angolana), o rio Cunene, o rio Cubango, o rio Cuando, o rio Cassai, 

o rio Cuango, o rio Zaire e o rio Zambese. No entanto, existem outros, conforme se 

pode observar no mapa da FIG. 4.9. 
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FIG. 4.9 - Mapa de hidrografia de Angola. Fonte: (MEC ANGOLA: 1966a). 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos pela aplicação da 

metodologia proposta no presente trabalho. Estes resultados serão analisados e 

interpretados nas seções a seguir. 

 

 

5.1  CÁLCULO DO MODELO LINEAR DE MISTURA ESPECTRAL (MLME) 

 

 

 No presente trabalho, o MLME foi calculado pelo método de combinação entre 

transformação de principais componentes e mínimos quadrados, cuja designação no 

SPRING é ''Princo'', descrito nas seçãos 2.7 e 2.7.1, e executado a partir do software 

TerraAmazon 4.4.3. Internamente, dito software possui um algoritmo que aplica as 

fórmulas já descritas na seção 2.7,  sobre as imagens Landsat-8 em composição 

colorida nas bandas do infravermelho médio, infravermelho próximo e vermelho (R6 

G5 B4).  

 Da aplicação do MLME sobre as imagens, cada imagem resultou em três outras 

imagens, designadas imagens-fração, isto é,  a imagem fração-solo, a imagem-

fração-água/sombra e a imagem fração-vegetação. Isso deve-se ao fato dos 

elementos solo, água e vegetação constarem, geralmente, em qualquer cena 

terrestre (PONZONI et al.: 2012), estes são elementos canónicos de uma cena 

terrestre, além de serem os elementos de maior interesse na presente pesquisa.  As 

imagens-fração realçam os objetos de interesse e diminuem a contribuição dos 

demais objetos irrelevantes, favorecendo assim o bom processamento digital das 

imagens e implicando na fase da classificação um resultado mais favorável. 

 O procedimento acima descrito foi efetuado sobre as imagens Landsat-8 

correspondentes aos anos de 2013, 2014 e 2015 das quatro áreas de estudo. Vide 

apêndice de (A1) à (A12) nas alíneas (b), (c), e (d), nelas apresentam-se os 

resultados obtidos no cálculo do MLME. Após a obtenção do MLME, o 
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processamento seguinte foi a segmentação das imagens. Este processo é 

explanado na seção 5.2. 

 

 

5.2  SEGMENTAÇÃO DAS IMAGENS 

 

 

 Dos diversos resultados obtidos na fase da segmentação, foram selecionados 

apenas os melhores que serviram para a continuidade do processamento das 

imagens. Assim, para a região de floresta tropical, a imagem-fração selecionada foi 

a solo, pois esta apresentou resultados mais satisfatórios em relação às demais 

imagens-fração, que por sua vez acabaram por serem descartadas. O limiar de 

similaridade foi 15 e o limiar de área também foi 15, vide apêndice de (A1) à (A3) 

nas alíneas (e). 

 Na região de floresta aberta-1, a imagem-fração água apresentou melhores 

resultados na fase da segmentação, e assim foi selecionada para a continuidade dos 

processamentos, obteve-se como limiar de similaridade 10 e de área também 10, 

vide apêndice de (A4) à (A6) nas alíneas (e). 

 Para a região de floresta aberta-2, a imagem usada para o prosseguimento dos 

processamentos foi a imagem-fração solo, cujo limiar de similaridade foi 30 e o de 

área foi 40, vide apêndice de (A7) à (A9) nas alíneas (e). 

 Na região de savana com ou sem árvores e arbustos e mata tropical seca, a 

imagem-fração solo, foi a que apresentou melhor segmentação, o limiar de 

similaridade foi 12 e o de área também 12, vide apêndice de (A10) à (A12) nas 

alíneas (e). 

 

 

5.3  CLASSIFICAÇÃO DAS IMAGENS 

 

 

 Seguidamente à segmentação das imagens, realizou-se o processo de 

classificação. Para a classificação das imagens foram necessários os MLME 

selecionados para cada área de estudo e as correspondentes imagens 
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segmentadas, ambos serviram de entrada para a realização da classificação no 

software SPRING 5.2.7. 

 O método de classificação utilizado foi a classificação não-supervisionada, em 

que o classificador foi o algoritmo disponível no SPRING denominado Isoseg, já 

descrito na seção 2.9.1. Na etapa da segmentação das imagens-fração, um 

algoritmo extrai os atributos estatísticos das regiões, isto é, médias e matrizes de 

covariância, esses dados estatísticos  são necessários na fase da classificação pelo 

Isoseg. 

 Os resultados da classificação foram controlados a partir de um limiar de 

aceitação, já descrito na seção 2.9.1. Desse modo, para a região de floresta tropical, 

a classificação não-supervisionada pelo Isoseg apresentou como limiar de aceitação 

o valor de 95% e 99% respectivamente para os anos de 2013, 2014 e 2015, vide 

apêndice de (A1) à (A3) nas alíneas (f). 

 Os resultados das classificações realizadas nesta área de estudo apresentaram 

uma ótima distinção entre a floresta tropical e o desmatamento, porém houve uma 

ligeira confusão entre as classes de nuvem em relação as classe de desmatamento, 

e das classes de nuvem em relação as classes de floresta tropical. 

 Para a região de floresta aberta-1, a classificação não-supervisionada pelo 

Isoseg apresentou como limiar de aceitação o valor de 75% para os anos de 2013, 

2014 e 2015, vide apêndice de (A4) à (A6) nas alíneas (f). Esta área de estudo, 

considera-se a região mais crítica relativamente à classificação das imagens, visto 

que houve bastante confusão, que pode ser considerada alta, entre as diferentes 

classes desta área. Entende-se que a razão de dita confusão está vinculada ao fato 

de esta área apresentar uma composição de elementos mais complexa em relação 

às demais. 

 A região de floresta aberta-2 apresentou na classificação não-supervisionada 

pelo Isoseg, o limiar de aceitação de 95% para os anos de 2013, 2014 e 2015, vide 

apêndice de (A7) à (A9) nas alíneas (f). Nesta região obteve-se maior sucesso em 

relação às demais, na classificação das imagens, para os anos de 2013, 2014 e 

2015 sendo que não houve confusão entre as classes de desmatamento e as classe 

de floresta aberta. Aqui, na região de floresta aberta-2, observa-se um 

comportamento oposto ao apresentado na região de floresta aberta-1. Visto que na 

região de floresta aberta-2 existem apenas dois elementos a serem classificados, tal 



 

79 
 

fato não acontece na região de floresta aberta-1, o que reforça o argumento 

apresentado na sua interpretação. 

 A região de savana com ou sem árvores e arbustos e mata tropical seca 

apresentou na classificação não-supervisionada pelo Isoseg, o limiar de aceitação 

de 95% nos anos de 2013, 2014 e 2015, vide apêndice de (A10) à (A12) nas alíneas 

(f). 

 Após a classificação das imagens, realizou-se o processo reclassificação das 

mesmas. Esse processo é descrito na seção a seguir. 

 

 

5.4  RECLASSIFICAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 Após a classificação das imagens no SPRING 5.2.7, realizou-se a exportação 

dos resultados em formato vetorial (shapefile), os quais foram importados no 

software ArcGIS 10.2.2, porém tanto o sistema de referência como o sistema de 

projeção não foram reconhecidos, tendo que informar-se ao ArcGIS 10.2.2 qual o 

sistema de coordenadas correspondente, permitindo assim a representação espacial 

das feições vetoriais (shapefiles). Na FIG. 5.1 apresenta-se a classificação 

resultante do SPRING e as respectivas feições vetoriais advindas desta. A FIG. 5.2 

apresenta os temas da classificação da FIG. 5.1 (a), onde cada tema corresponde a 

uma determinada cor. A FIG. 5.3 apresenta a tabela de atributos das feições 

vetoriais da FIG. 5.1 (b), nela destaca-se num retângulo vermelho o campo 

''Reclassify'', que por sua vez, corresponde às novas classes atribuídas às feições 

vetoriais. 

 Além das feições vetoriais, importou-se também no ArcGIS as respectivas 

imagens originais (imagens iniciais) das quais estas derivaram, isto é, as imagens 

Landsat-8 em composição colorida no Infravermelho Médio, Infravermelho Próximo e 

Vermelho (R6 G5 B4) e no visível (R4 G3 B2), com a finalidade de realizar-se a 

sobreposição das mesmas (feições vetoriais e imagens Landsat-8) de modo a 

facilitar o processo de identificação das feições vetoriais. 

 As feições vetoriais no ArcGIS 10.2.2 foram então reclassificadas, isto é, fez-se 

corresponder a cada tema (cor) da classificação resultante do SPRING 5.2.7, uma 
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nova classe, cujo nome expressa o verdadeiro uso e ocupação daquele objeto na 

respectiva área de estudo. 

a)   

 b)  

FIG. 5.1 - (a) Imagem matricial resultante do processo de classificação no SPRING.  

(b) Feições vetoriais (shapefiles) correspondentes à (a). 

 

FIG. 5.2  - Temas correspondentes à classificação da FIG. 5.1 (a), onde cada tema 

corresponde a uma cor. 
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FIG. 5.3 - Tabela de atributos das feições vetoriais (shapefiles) da FIG. 5.1 (b). O 

campo ''Reclassify'' envolvido num retângulo vermelho corresponde às novas 

classes atribuídas às feições vetoriais. 

  O processo de reclassificação das feições vetoriais tornou-se mais dinâmico, 

graças às ferramentas de consulta disponível no ArcGIS 10.2.2 (e certamente em 

outros softwares de SIG), favorecendo uma reclassificação mais rápida e mais 

eficiente, além de desempenhar também um papel importante no cálculo das taxas 

nos mapas uso e ocupação dos solos, mais adiante. 

 Para a correspondência dos temas obtidos por classificação não-supersionada 

no SPRING 5.2.7 e as classes do mesmo nome do seu uso e ocupação na área de 

estudo, isto já no ArcGIS 10.2.2, foi necessário recorrer-se às técnicas de 

fotointerpretação de imagens, basicamente a tonalidade, a forma, o tamanho, o 

padrão e a textura. Na FIG. 5.4 apresenta-se, a título de exemplo, o trabalho de 

fotointerpretação realizado sobre a imagem da região de floresta tropical referente 

ao ano de 2013. 

 Pela tonalidade, realizou-se a análise das imagens em composição colorida no 

Infravermelho Médio, Infravermelho Próximo e Vermelho (R6 G5 B4) e no visível (R4 

G3 B2), o que favoreceu a identificação dos objetos nelas representados, implicando 

uma classificação mais assegurada das feições vetoriais; o padrão, associado à 

forma e tonalidade, permitiu diferenciar, por exemplo, regiões de solo exposto das 

regiões de desmatamento, visto que muitas das características das mesmas são 

semelhantes, porém é possível diferenciá-las. Na composição colorida (R6 G5 B4), 

as zonas de desmatamento são caracterizadas por uma tonalidade 
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magenta/avermelhada ou verde muito claro, possuem forma regular, textura lisa e 

limites bem definidos entre os próprios polígonos e a floresta (CÂMARA et al.: 2013). 

Já as zonas de solo exposto são caracterizadas por uma tonalidade 

magenta/avermelhada, estas zonas possuem forma geralmente irregular e limites 

bem definidos com os elementos vizinhos. Essas técnicas de fotointerpretação 

tornaram possível identificar os objetos e atribuir as classes correspondentes às 

respectivas feições vetoriais. 

 

FIG. 5.4 - Aplicação de técnicas de fotointerpretação sobre as imagens de modo a 

identificar os elementos nelas representados e atribuí-los às feições vetoriais 

correspondentes para a obtenção dos mapas de uso e ocupação dos solos da área 

de estudo. Esta imagem representa a região de floresta tropical referente ao ano 

2013. 

 O total de classes identificadas nas diferentes imagens da presente pesquisa 

foram: Floresta, Vegetação herbácea, Desmatamento, Solo exposto, Água e Nuvem. 

 A classe de Floresta representa a cobertura vegetal correspondente somente às 

florestas, o tipo de floresta é especificado no título de cada mapa. A classe de 
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Vegetação herbácea corresponde à cobertura vegetal rasteira. A classe água 

corresponde aos corpos de água ou hidrografia. A classe Nuvem corresponde às 

áreas das imagens cobertas por nuvens e suas respectivas sombras. A classe Solo 

exposto corresponde às regiões em que o solo se apresenta desnudo  porém sem 

influência humana. A classe Desmatamento representa aquelas regiões que podem 

ter sido desmatadas por populares para as suas atividades vitais, por empresas 

legalizadas ao derrube de árvores, pelo próprio Governo de Angola para a 

realização de obras urbanas, ou mesmo por criminosos clandestinos. 

 Nas FIG. 5.5, FIG. 5.6 e FIG. 5.7 apresentam-se os resultados das 

reclassificações e por conseguinte, dos mapas de uso e ocupação do solo da região 

de floresta tropical correspondentes aos anos de 2013, 2014 e 2015. 

 

FIG. 5.5 - Mapa de uso e ocupação do solo da área de floresta tropical referente ao 

ano de 2013. 
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FIG. 5.6 - Mapa de uso e ocupação do solo da área de floresta tropical referente ao 

ano de 2014. 

 Na região de Floresta tropical, nos mapas de uso e ocupação do solo dos anos 

2013 e 2014, a presença de nuvens ocultou determinadas regiões, o que influenciou 

no valor das taxas de desmatamento e remanescentes florestais. As nuvens são 

agentes que impedem a livre observação da superfície terrestre, estas afetam 

bastante as imagens por sensores passivos, como nesse caso o Landsat-8, 

dificultando assim parte do processamento e análise dos resultados das respectivas 

imagens. Assim sendo, as partes não visíveis nas áreas de estudo cobertas por 

nuvens são tomadas como não observadas no ano correspondente. No entanto, a 

imagem do ano de 2014 apresenta muito mais presença de nuvens em relação a 

imagem do ano de 2013, desse modo, para a obtenção do mapa final considerou-se 

que as regiões não visíveis devido a presença de nuvens não sofreram alterações, 

suprimindo-se essa lacuna no ano de 2015, vide FIG. 5.7. Na seção 5.5, retornar-se-

á a esta discussão, onde apresentar-se-á o mapa final e a descrição dos 

procedimentos para a sua obtenção. 
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FIG. 5.7 - Mapa de uso e ocupação do solo da região de floresta tropical de 2015. 

 Nas FIG. 5.8, FIG. 5.9 e FIG. 5.10 apresentam-se os resultados da 

reclassificação das feições vetoriais correspondentes a região de floresta aberta-1. 

Consequentemente, a reclassificação permitiu a obtenção dos mapas de uso e 

ocupação dos solos das respectivas áreas para os anos de 2013, 2014 e 2015. 
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FIG. 5.8 - Mapa de uso e ocupação do solo da região de floresta aberta-1 de 2013. 

 A região de floresta aberta-1, como já explanado na seção 5.3, foi bastante 

crítica no processo de classificação das respectivas imagens, o que 

consequentemente tornou o processo de reclassificação mais complexo 

relativamente às demais regiões. Esta complexidade implicou numa maior demanda 

de tempo para a concretização da reclassificação. Porém, apesar desse 

contratempo, conseguiu-se um resultado satisfatório conforme apresentado nos 

mapas da FIG. 5.8, FIG. 5.9 e FIG. 5.10 referentes respectivamente aos anos 2013, 

2014 e 2015. 
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FIG. 5.9 - Mapa uso e ocupação do solo da região de floresta aberta-1 de 2014. 

  Na região de floresta aberta-2, conforme já explanado na seção 5.3, obteve-se 

o melhor resultado relativamente a classificação não-supervisionada no software 

SPRING 5.2.7, e por conseguinte, o processo de reclassificação tornou-se muito 

mais facilitado, sendo também o caso de maior sucesso relativamente às demais 

áreas de estudo. Nas FIG. 5.11 e FIG. 5.12 apresentam-se os mapas de uso e 

ocupação dos solos da região de floresta aberta-2 respectivamente dos anos de 

2013, 2014 e 2015. 
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FIG. 5.10 - Mapa de uso e ocupação do solo da região de floresta aberta-1 de 2015. 

 Embora a região de savana com ou sem árvores e arbustos e mata tropical seca 

não apresente desmatamento, visto que a própria natureza da vegetação não 

permite tal ocorrência, a metodologia proposta da presente pesquisa tem aplicação, 

pois também serve para fins de mapeamento. Desse modo, a presente metodologia 

além de apresentar-se como uma proposta ao monitoramento do desmatamento nas 

florestas nacionais de Angola, vem também como um ganho a mais, isto é, no 

mapeamento de diferentes tipos de  biomas florestais. 

 O processo de reclassificação nesta área de estudo foi obtido com sucesso e 

sem dificuldade alguma, isto devido a reduzida confusão no processo de 

classificação. 

 Após uma observação minuciosa do mapa de uso e ocupação dos solos da 

região de savana com ou sem árvores e arbustos e mata tropical seca do ano de 

2014, achou-se uma falha na representação espacial de um dos polígonos florestais 
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conforme pode-se observar na FIG. 5.14, este polígono é destacado por uma elipse 

com fronteira em linha vermelha. Em busca de uma resposta ao problema sucedido 

constatou-se que a origem do problema estava na segmentação da respectiva 

imagem. 

 Para solucionar-se esse problema, foi necessário elaborar-se um mapa que 

denominou-se de mapa de classificação auxiliar do ano de 2014, conforme pode-se 

observar na FIG. 5.15.  Este mapa derivou da mesma imagem-fração solo que gerou 

o mapa de uso e ocupação dos solos da região de savana de 2014, porém a grande 

diferença está na escolha do limiar de similaridade que foi 9, já o limiar de área 

permaneceu constante, isto é 12, assim como o limiar de aceitação também 

permaneceu constante (95%) na classificação, vide apêndice (A.13). 

 

 

 

 

FIG. 5.11 - Mapas de uso e ocupação do solo da região de floresta aberta-2 de 2013 

e 2014. 
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FIG. 5.12 - Mapa de uso e ocupação do solo da região de floresta aberta-2 de 2015. 

 Neste mapa de classificação auxiliar obteve-se uma melhor representação 

espacial do polígono florestal correspondente ao polígono florestal defeituoso do 

mapa de uso e ocupação dos solos da região de savana de 2014. Desse modo, 

extraiu-se o polígono florestal do mapa  de classificação auxiliar de 2014 - tal 

polígono florestal é chamado de complemento e está representado em cor verde 

com fronteira em cor vermelha - e substituiu-se no mapa de uso e ocupação dos 

solos da região de savana de 2014 este polígono florestal no lugar do polígono 

florestal defeituoso. Desse modo, foi possível estimar-se as taxas dos elementos 
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presentes na região de savana, tanto para os anos de 2013, 2014 e 2015, de um 

modo mais fidedigno e preciso. 

 

FIG. 5.13 - Mapa uso e ocupação do solo da região de savana com ou sem árvores 

e arbustos e mata tropical seca de 2013. 

 

FIG. 5.14 - Mapa uso e ocupação do solo da região de savana com ou sem árvores 

e arbustos e mata tropical seca de 2014. 
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FIG. 5.15 - Mapa de Classificação Auxiliar do ano de 2014. 

 

FIG. 5.16 - Mapa uso e ocupação do solo da região de savana com ou sem árvores 

e arbustos e mata tropical seca de 2014 (dados corrigidos). 
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FIG. 5.17 - Mapa de uso e ocupação do solo da região de savana com ou sem 

árvores e arbustos e mata tropical seca de 2015. 

 

 

5.5  MAPAS FINAIS DE DESMATAMENTO E SUAS RESPECTIVAS 

ESTATÍSTICAS 

 

 

 Após a aplicação das técnicas de processamento de imagens segundo a 

metodologia proposta e do tratamento dos dados na plataforma SIG, obtiveram-se 

os mapas de desmatamento que por sua vez são apresentados na presente seção. 

 Na FIG. 5.18 apresenta-se o mapa final de desmatamento da região de floresta 

tropical dos anos de 2013, 2014 e 2015. Nesta região, obteve-se para o ano de 2013 

um desmatamento de 1.118,9 (km2), cujos polígonos são representados no 
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respectivos mapa em cor amarela, estes últimos são derivados do mapa de uso e 

ocupação dos solos da respectiva área de estudo. Já no ano de 2014, o 

desmatamento foi de 1140,7 (km2), esse valor foi obtido da junção dos polígonos de 

desmatamento do ano de 2013 e os polígonos de desmatamento do ano de 2014 

com o uso da função update do ArcGIS 10.2.2, conforme a explicação de dita função 

na seção 2.10.1.1. Os polígonos de desmatamento atualizados de 2014 são 

apresentados na FIG. 5.18  em cor vermelha, de modo similar, calculou-se também 

o desmatamento do ano de 2015 cujo valor é de 1295,6 (km2), os polígonos são 

representados em cor lilás. 

 

 FIG. 5.18 - Mapa final de Desmatamento da região de floresta tropical de 2015. 

 

 

 



 

95 
 

TAB. 5.1  Dados relevantes dos 3 anos consecutivos para a região de floresta 

tropical. 

Ocupação/Uso Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 

Desmatamento (km2) 1118,95287 1140,73962 1295,56191 

Floresta (km2) 1025,53713 905,08662 928,16129 

Nuvem (km2) 76,50649 175,17066 0 

Total (km2) 
 

2.220,99649 2.220,9969 2.223,7232 

 Na região de floresta tropical, a atualização dos polígonos de desmatamento do 

ano de 2015, em função dos polígonos de desmatamento dos anos de 2013 e 2014, 

foi necessária devido a principalmente três fatores: 

 Pequenas lacunas na classificação: na classificação do ano de 2013 e 2014 

conseguiu-se, em determinadas áreas, extrair pequenas regiões de desmatamento 

que na classificação do ano de 2015 não foi possível, e vice-versa, com a realização 

da atualização dos polígonos de desmatamento do ano de 2015 em função dos anos 

de 2013 e 2014, esse problema foi solucionado, passando por conseguinte, a taxa 

dos polígonos de desmatamento atualizados de 2015, a representar todo o 

desmatamento ocorrido na respectiva área de estudo. 

 Possibilidade de confusão na classificação: certas regiões classificadas como 

desmatamento nos anos de 2013 e 2014, podem eventualmente terem  sido 

classificadas em um outro elemento no ano de 2015. De modo a manter-se a 

consistência do mapeamento e de garantir-se que a taxa de desmatamento se 

aproxime da melhor forma possível ao valor real (desconhecido), achou-se 

necessário realizar este procedimento. 

 Ocorrência de nuvens: conforme pode-se observar nas FIG. 5.5 e 5.6, 

apresentadas na seção 5.4, a ocorrência de nuvens é um empecilho ao bom 

processamento digital das imagens, isto é, na extração das feições de interesse. 

Nestas mesmas figuras pode-se observar que a ocorrência de nuvens é maior no 

ano de 2014 em relação ao ano de 2013, o que motivou que a informação do ano de 

2013 referente à região de 2014 coberta por nuvens fosse recuperada e utilizada 

como a realidade do campo, supondo-se que a mesma permaneceu inalterada. 

 Após o uso da função Update do ArcGIS 10.2.2 para a atualização dos 

polígonos de desmatamento do ano de 2015, utilizou-se também a função Erase do 

ArcGIS 10.2.2, descrita na seção 2.10.1.2, sobre as demais feições vetoriais do ano 
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de 2015, com a finalidade de apagar-se as feições vetoriais que concorriam ao 

mesmo espaço geográfico com os polígonos de desmatamento do ano de 2015. 

 Finalmente, utilizou-se também a função Intersect do ArcGIS 10.2.2, já descrita 

na seção 2.10.1.3, com a finalidade de se realizar a interseção das feições de 

nuvens referentes aos anos de 2013 e de 2014. Essa interseção resultou numa 

feição que representa uma pequena camada de nuvens, que é interpretada como 

aquela região que nunca foi observada, e por conseguinte, essa lacuna foi 

preenchida no ano de 2015. 

 Um processo semelhante foi aplicado na região de floresta aberta-1, conforme 

pode-se observar na FIG. 5.19, o mapa final de desmatamento da respectiva região. 

Para esta área de estudo obteve-se no ano de 2013 uma taxa de desmatamento 

correspondente a 115,9 (km2), para o ano de 2014 obteve-se uma taxa de 

desmatamento de 162,7 (km2), já no ano de 2015 o desmatamento foi de 189,5 

(km2). 

 

FIG. 5.19 - Mapa final de Desmatamento da região de floresta aberta-1 de 2015. 
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TAB. 5.2  Dados relevantes dos 3 anos consecutivos para a região de floresta 

aberta-1. 

Ocupação/Uso Ano 2013 Ano 2014 Ano de 2015 

Desmatamento (km2) 115,95054 162,657 189,49283 

Solo exposto (km2) 11,25959 26,00896 7,18511 

Floresta (km2) 393,87268 374,19116 358,94002 

Vegetação herbácea (km2) 88,00645 52,86351 67,9476 

Água (km2) 88,72896 82,09778 75,90404 

Total (km2) 697,81822 697,81841 699,4696 

 

 Para esta área de estudo, as funções do ArcGIS 10.2.2 utilizadas foram a 

Update e a Erase. A função Update foi usada devido a: 

 Pequenas lacunas na classificação: similar ao processo na região de floresta 

tropical. 

 Possibilidade de confusão na classificação: também similar à região de floresta 

tropical. 

 Dinâmica da superfície terrestre: em determinadas regiões  classificadas como 

desmatamento em 2013 e 2014, em 2015 já haviam sido cobertas por vegetação 

herbácea, assim sendo, de modo a ter-se em conta o desmatamento ocorrido nos 

ano de 2013 e 2014, foi necessário atualizar-se os polígonos de desmatamento de 

2015; 

 Do mesmo modo procedeu-se sobre a região de floresta aberta-2, conforme 

pode-se observar na FIG 5.20, o mapa final de desmatamento da respectiva região. 

Para o ano de 2013 obteve-se uma taxa de desmatamento correspondente a 683,2 

(km2), uma taxa de desmatamento de 804,2 (km2) para o ano de 2014, já no ano de 

2015 o desmatamento foi de 878,8 (km2). 

 Nesta área de estudo, recorreu-se ao uso das funções Update e Erase do 

ArcGIS 10.2.2, de modo a poder atualizar-se os polígonos de desmatamento do ano 

de 2015 em função dos anos de 2013 e 2014 e também dada a necessidade de 

apagar-se a região florestal de 2015 que concorria o mesmo espaço geográfico dos 

seus polígonos atualizados de desmatamento. 

 O mapa da FIG. 5.20 apresenta o desmatamento até o ano de 2015, contendo 

também informação dos desmatamentos dos anos de 2013 e 2014. 
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FIG. 5.20 - Mapa final de Desmatamento da região de floresta aberta-2 de 2015. 
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TAB. 5.3  Dados relevantes dos 3 anos consecutivos para a região de floresta 

aberta-2 

Ocupação/Uso Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 

Desmatamento (km2) 683,29773 804,21946 878,80584 

Floresta (km2) 2255,73224 2136,5243 2065,20452 

Total (km2) 2939,02997 2940,74376 2944,01036 

 

 Na TAB. 5.1, TAB. 5.2 e TAB. 5.3 apresentam-se as taxas dos elementos 

presentes nos mapas  de desmatatamento dos anos de 2013, 2014 e 2015. As taxas 

de desmatamentos dos anos de 2014 e 2015 são valores cumulativas, isto é, 

contam com as taxas de desmatamento dos anos anteriores, no entanto a taxa de 

desmatamento do ano de 2013 é simples, pois corresponde ao ano da primeira 

aquisição, processamento das imagens e resultados obtidos. 

 Os resultados do tratamento dos dados relativos aos anos de 2013, 2014 e 2015 

apresentaram os mesmos limiares de similaridade e de área. 

 

 

5.6  VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 O processo de validação dos resultados foi realizado após a finalização da 

reclassificação das feições vetoriais (shapefiles) no ArcGIS 10.2.2. A validação dos 

resultados consistiu na verificação das classes atribuídas às feições vetoriais − isto 

é, Floresta, Vegetação herbácea, Desmatamento, Solo exposto, Água e Nuvem −, 

pela sobreposição das respectivas feições vetoriais (shapefiles) nas imagens de 

satélite que a ESRI por meio do ArcGIS 10.2.2, na interface do módulo ArcMap, 

disponibiliza para os seus usuários. Essas imagens de satélite são oriundas de 

diversos satélites, porém para a região de Angola (sul de África), o satélite 

responsável é o DigitalGlobe (ArcGIS, 2015) com resolução submétrica, isto é, cada 

pixel representa uma área inferior a um (1) metro quadrado. 

 Uma outra forma de validação dos resultados é pelo Google Earth, que por sua 

vez, utiliza imagens de diversos satélites, dentre eles o satélite DigitalGlobe para 

detalhar as áreas de interesse, bem como imagens Landsat para áreas extensas. 
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Contudo, a validação dos resultados por esta via é mais demorada, pois é 

necessário converter-se os shapefiles em KML e importá-los ao Google Earth para a 

devida análise, além da necessidade de duas telas de trabalho para a comparação 

com os dados no ArcGIS. Ao passo que no ArcGIS, a validação é feita diretamente 

sobre os próprios shapefiles, permitindo a edição tabular e a mudança das classes 

das feições vetoriais quando necessário. Desse modo, prevaleceu a validação 

realizada diretamente no ArcGIS 10.2.2. 

 A FIG. 5.21 apresenta um exemplo de uma visualização pelo Google Earth de 

uma região com vegetação do tipo floresta aberta, em que é visível uma área 

florestal (na parte superior), um rio (mais ou menos ao centro) e uma área 

desmatada (à direita do rio). Observação feita à uma elevação de 1212 m e altitude 

do ponto de visão de 1,99km, a imagem data de 5/12/2013. 

 As FIG. 5.22 e FIG. 5.23 apresentam respectivamente a sobreposição das 

feições vetoriais sobre as imagens do Google Earth e do DigitalGlobe no ArcGIS 

10.2.2 de modo a garantir e assegurar o processo de atribuição de classes às 

feições vetoriais. 

 

FIG. 5.21 - Visualização pelo Google Earth. 
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FIG. 5.22 - Sobreposição das feições vetoriais sobre a imagens do Google Earth de 

modo a comprovar as feições vetoriais e as classes a elas associadas. 

 

 

FIG. 5.23 - Sobreposição das feições vetoriais sobre as imagens do DigitalGlobe no 

ArcGIS 10.2.2, de modo a favorecer a reclassificação das mesmas e comprovar as 

classes a elas associadas. 
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5.7  ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

 Para a execução da metodologia proposta na presente pesquisa, além dos 

grandes processamentos que foram realizados permitindo o alcance dos resultados 

finais, houve também um conjunto de definições de pequenos critérios, os quais 

alguns foram alcançados, porém outros não. Por exemplo, no presente trabalho, 

considera-se a data de referência de aquisição das imagens, o dia 1 de agosto, 

porém esta data é considerada crítica, uma vez que não se conhece os ciclos 

fenológicos de crescimento das espécies vegetais nas florestas de Angola nas 

respectivas áreas de estudo, ou seja, não se sabe em que estágio de evolução se 

encontram as espécies vegetais, isto é, se as folhas estão caindo, se estão 

brotando,  se estão em período de máxima folhagem, etc., além de não se ter 

conhecimento das temperaturas médias anuais de modo a saber-se se os anos em 

causa são típicos ou atípicos. O INAMET (Instituto Nacional de Meteorologia) em 

Angola tem realizado trabalhos de medição de temperaturas e previsões 

meteorológicas, porém o problema está no acesso a estas informações por parte do 

grande público. Assim sendo, tomou-se como referência uma data próxima ao final 

da estação seca, isto é, 1 de agosto,  uma vez que em Angola as chuvas começam 

no início do mês de setembro. Como referido anteriormente na seção 2.3.1.1, 

considera-se que o desmatamento só ocorre apenas na estação seca, razão pela 

qual as imagens foram recolhidas nessa fase, com base na experiência do INPE em 

relação aos trabalhos relativos à região Amazônica. 

 Um outro aspecto interessante é que, constatou-se que a presente metodologia 

pode ser desenvolvida a baixo custo por parte das autoridades angolanas, 

preocupando-se apenas com profissionais capacitados, uma vez que o material 

necessário para a aplicação da presente metodologia pode ser obtido sem custos na 

internet, no caso, as imagens Landsat-8 disponibilizadas pela NASA, o SPRING 

disponibilizado pelo INPE, além deste ser também um SIG, porém existe também a 

plataforma SIG Quantum GIS que também é gratuita, e desse modo, os materiais 

necessários seriam obtidos a baixo custo. 

 Outro aspecto é que os mapas resultantes da metodologia proposta permitem a 

obtenção dos polígonos de desmatamento ao longo dos anos, permitindo a 
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construção de uma série temporal e possibilitando um acompanhamento das suas 

tendências, além de através dos mapas, saber-se os locais geográficos em que os 

desmatamentos ocorrem e com que intensidade, permitindo uma atuação mais 

eficiente das autoridades angolanas competentes. 

 Vale a pena também ressaltar que, a dificuldade de acesso à informação em 

Angola ainda é uma realidade, a partir da internet consegue-se recolher apenas 

poucas informações, o que dificulta o andamento das pesquisas, impede o acesso a 

questões que responderiam perguntas básicas que muitas vezes têm de ser 

ultrapassadas sem terem uma resposta. Além do mais o contato com profissionais 

das diversas áreas científicas também não é fácil, o que dificulta ainda mais o 

momento de recolha de dados. Muitas vezes o deslocamento à Angola para a 

recolha de dados tem valido a pena, por vezes consegue-se informações 

interessantes capazes de responderam às perguntas levantadas. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

 A metodologia proposta no presente trabalho comprovou que é possível 

desenvolver e aplicar uma metodologia para monitorar o desmatamento em Angola, 

utilizando os recursos de Sensoriamento Remoto. Desse modo corrobora-se a 

hipótese levantada no presente trabalho. 

 Os resultados obtidos com a aplicação da metodologia proposta no presente 

trabalho permitiram demonstrar que foi possível desenvolver e testar uma 

metodologia de monitoramento de desmatamento anual para Angola, tendo em vista 

apoiar o controle e gestão dos recursos florestais nacionais. 

 A metodologia proposta no presente trabalho demonstrou que tem aplicabilidade 

em diferentes áreas da cobertura vegetal de Angola. 

 A metodologia proposta apresentou os mesmos limiares de similaridade e de 

área no processamento das imagens dos anos de 2013, 2014 e 2015. 

 Os mapas finais obtidos pela metodologia proposta permitem a obtenção dos 

polígonos de desmatamentos ao longo dos anos, permitindo um acompanhamento 

das tendências ao longo dos anos, além de saber em que locais os desmatamentos 

estão ocorrendo com maior ou menor intensidade, permitindo uma atuação mais 

eficiente por parte das autoridades angolanas competentes. 

 Constatou-se que a presente metodologia pode ser realizada a baixo custo por 

parte das autoridades angolanas, caso desejem levá-la a cabo, uma vez que 

existem materiais disponíveis sem custos como as imagens de satélite Landsat-8 e o 

software SPRING do INPE, além outras plataformas de SIG. 

 Considera-se a data de referência para a aquisição das imagens (1 de agosto) 

como sendo crítica, uma vez que não se tem conhecimento dos ciclos fenológicos 

de crescimento das espécies vegetais das florestas angolanas nas áreas de estudo. 

 A presente metodologia além de apresentar-se como uma proposta ao 

monitoramento do desmatamento nas florestas nacionais de Angola, vem também 

como um ganho a mais no mapeamento de diferentes tipos de  biomas florestais, 

uma vez que também demonstrou ter esta capacidade. 
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 A presente pesquisa vem como um incentivo para trabalhos da mesma natureza 

por parte das autoridades angolanas, por parte de pesquisadores, da parte privada, 

por parte de universidades e outras instituições relacionadas.  
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6.1  RECOMENDAÇÕES 

 

 

 Recomenda-se uma definição mais precisa da data de referência para a 

aquisição das imagens de satélite (Landsat-8) de modo que se possa respeitar os 

ciclos fenológicos de crescimento das espécies vegetais das florestas angolanas, 

trabalho este que deve ser realizado em campo. 

 De modo a garantir maior comodidade de trabalho, recomenda-se o uso do 

software SPRING 5.3 ao invés do TerraAmazon 4.4.3, pois esta nova versão do 

SPRING já permite o cálculo do MLME sobre as imagens Landsat-8. 
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8  APÊNDICES 
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8.1  APÊNDICE 1: Imagens correspondentes à região de floresta tropical de 

2013 

 

a)    

b)  

c)    
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 d)  

e)  

f)     

A1. (a) Imagem original. (b) Imagem-fração água. (c) Imagem-fração solo. (d) 

Imagem-fração vegetação. (e) Imagem segmentada . (f) Imagem classificada. 
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8.2  APÊNDICE 2: Imagens correspondentes à região de floresta tropical de 

2014 

 

a)      

b)   

c)    
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 d)  

e)  

f)  

A2. (a) Imagem original. (b) Imagem-fração água. (c) Imagem-fração solo. (d) 

Imagem-fração vegetação. (e) Imagem segmentada . (f) Imagem classificada. 
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8.3  APÊNDICE 3: Imagens correspondentes à região de floresta tropical de 

2015 

a)  

b)  

c)  
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d)  

e)  

f)  

A3. (a) Imagem original. (b) Imagem-fração água. (c) Imagem-fração solo. (d) 

Imagem-fração vegetação. (e) Imagem segmentada . (f) Imagem classificada. 
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8.4  APÊNDICE 4: Imagens correspondentes à região de floresta-aberta-1 de 

2013 

a)  

b)  

c)  



 

121 
 

d)  

e)      

f)        

A4. (a) Imagem original. (b) Imagem-fração água. (c) Imagem-fração solo. (d) 

Imagem-fração vegetação. (e) Imagem segmentada . (f) Imagem classificada. 
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8.5  APÊNDICE 5: Imagens correspondentes à região de floresta-aberta-1 de 

2014 

 

a)     

b)  

c)     
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 d)  

e)   

f)  

A5. (a) Imagem original. (b) Imagem-fração água. (c) Imagem-fração solo. (d) 

Imagem-fração vegetação. (e) Imagem segmentada . (f) Imagem classificada. 
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8.6  APÊNDICE 6: Imagens correspondentes à região de floresta-aberta-1 de 

2015 

a)  

b)  

c)  
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d)  

e)  

f)  

A6. (a) Imagem original. (b) Imagem-fração água. (c) Imagem-fração solo. (d) 

Imagem-fração vegetação. (e) Imagem segmentada . (f) Imagem classificada. 
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8.7  APÊNDICE 7: Imagens correspondentes à região de floresta-aberta-2 de 

2013 

 

a)    b)  

c)    d)  
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e)   f )   

A7. (a) Imagem original. (b) Imagem-fração água. (c) Imagem-fração solo. (d) 

Imagem-fração vegetação. (e) Imagem segmentada . (f) Imagem classificada. 

 

8.8  APÊNDICE 8: Imagens correspondentes à região de floresta-aberta-2 de 

2014 

 

a)    b)  
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c)    d)  

 

e)    f)  

A8. (a) Imagem original. (b) Imagem-fração água. (c) Imagem-fração solo. (d) 

Imagem-fração vegetação. (e) Imagem segmentada . (f) Imagem classificada. 
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8.9  APÊNDICE 9: Imagens correspondentes à região de floresta-aberta-2 de 

2015 

a)  b)  

c)   d)  
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e)  f)  

A9. (a) Imagem original. (b) Imagem-fração água. (c) Imagem-fração solo. (d) 

Imagem-fração vegetação. (e) Imagem segmentada . (f) Imagem classificada. 

 

 

8.10  APÊNDICE 10: Imagens correspondentes à região de savana com ou sem 

árvores e arbustos e mata tropical seca de 2013 

 

a)   
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b)  

c)     

d)  
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e)     

f)    

A10. (a) Imagem original. (b) Imagem-fração água. (c) Imagem-fração solo. (d) 

Imagem-fração vegetação. (e) Imagem segmentada . (f) Imagem classificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

8.11  APÊNDICE 11: Imagens correspondentes à região de savana com ou sem 

árvores e arbustos e mata tropical seca de 2014 

a)  

b)   

c)      
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d)   

e)  

f)  

A11. (a) Imagem original. (b) Imagem-fração água. (c) Imagem-fração solo. (d) 

Imagem-fração vegetação. (e) Imagem segmentada . (f) Imagem classificada. 
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8.12  APÊNDICE 12: Imagens correspondentes à região de savana com ou sem 

árvores e arbustos e mata tropical seca, ano de 2015 

a)  

b)  

c)  
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d)  

e)  

f)  

A12. (a) Imagem original. (b) Imagem-fração água. (c) Imagem-fração solo. (d) 

Imagem-fração vegetação. (e) Imagem segmentada . (f) Imagem classificada. 
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8.13  APÊNDICE 13: Segmentação auxiliar e classificação auxiliar de 2014 

  

 

a)  

 

b)  

A13. (a) Segmentação auxiliar da região de savana com ou sem árvores e arbustos 

e mata tropical seca do ano de 2014 com limiar de similaridade 9 e limiar de área 12. 

(b) Classificação auxiliar da região de savana com ou sem árvores e arbustos e 

mata tropical seca do ano de 2014 com limiar de aceitação de 95%. 
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8.14 APÊNDICE 14: Comportamento das curvas espectrais dos componentes 

da mistura espectral nas imagens Landsat-8 de 2015 em combinação R6 G5 B4 

 

Estas curvas espectrais foram obtidas na fase de cálculo do MLME. Estas curvas 

espectrais apresentam um comportamento similar às curvas espectrais típicas 

apresentadas na FIG. 2.2. 

 

a)   b)  

c)   d)  

A14.Comportamento das curvas espectrais (a) floresta tropical. (b) Floresta aberta-1.  

(c) Floresta aberta-2. (d) Savana com ou sem árvores e arbustos e mata tropical 

seca. 

 

 

 

 

 


