
 
 
 

 

Fábio Batista Ferreira Júnior 
MAPEAMENTO DA COBERTURA DO SOLO 

                                                                UTILIZANDO IMAGEM ÁSTER  
-USINA HIROELÉTRICA DE EMBORCAÇÃO- 

 

 

 

 

 

                      
 
                      
 
 
 

                     VIII Curso de Especialização em Geoprocessamento 
                 2005 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo mapear a cobertura do solo do entorno da Usina 

Hidoelétrica de Emborcação com o uso de imagens Áster e técnicas de processamento de 

imagens. 

 

O softwares utilizados foram ArcView 9.0 e o Erdas Imagine 8.6,  o qual proporcionou 

aplicar as técnicas de classificação automática do tipo supervisionada. Este estudo foi 

desenvolvido com Imagens do Sensor Aster com resolução de 15 metros. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento da forma que está sendo usado ou ocupado o solo é uma informação de 

grande importância para a tomada de ações, controle periódico de determinadas áreas entre 

outras medidas de relevante importância. Então, as imagens da terra produzidas por satélite, 

para profissionais que trabalham com Geoprocessamento, são muito mais do que simples 

figuras. 

 

As imagens de satélite são atualmente o tipo de dado mais utilizado para extração de 

informações geográficas a partir de sensores remotos. Conhecer e compreender as técnicas 

de sensoriamento remoto tornou-se um grande desafio para os profissionais, considerando 

que, para extrairmos o máximo de informações da imagem é necessário tanto o domínio 

técnico, quanto o teórico. 

 

 

1.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral realizar um mapeamento da cobertura do solo 

em uma faixa de 1.000 metros adjacentes ao limite de cota máxima do Reservatório da 

Usina Hidroelétrica de Emborcação na Bacia do Rio Paranaíba, compreendido como Área 

de Preservação Permanente (100m) e Área de Influência (900m), utilizando ferramentas de 

Geoprocessamento e processamento de imagens, e mostrando o potencial dessa tecnologia 

como suporte na tomada de decisões e no planejamento. 

 

 

 

1.2 Objetivo específico 

 

Gerar um mapa da cobertura do solo em torno do Reservatório da UHE de Emborcação, em 

um raio de 1000m acima de sua cota de cheia máxima. 
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1.3 Área de estudo 

 

Municípios 

 

A Usina Hidrelétrica de Emborcação encontra-se no município de Araguari e o reservatório 

inunda território de onze (11) municípios, sendo sete (7) no Estado de Minas Gerais e 

quatro (4) no Estado de Goiás (Fig. 01). 

 

Os municípios mineiros são, de montante para jusante, Abadia dos Dourados, 

Douradoquara, Monte Carmelo, Grupiara, Estrela do Sul, Cascalho Rico e Araguari. A 

exceção de Araguari e Monte Carmelo, os demais municípios são municípios pequenos, 

com população menor ou próxima a 5.000 habitantes e com economia baseada quase que 

exclusivamente em atividades agropecuárias. Araguari, com cerca de 100.000 habitantes 

dispõem de boa infra-estrutura de serviços, saúde e educação, com economia sustentada 

pelas atividades agropecuária e industrial. Monte Carmelo, com seus 50.000 habitantes 

também se sustenta na agropecuária, extração vegetal e pesca, além de indústrias no setor 

de transformação mineral. 

 

Em Goiás, o município que mais se destaca é Catalão, com 67.000 habitantes e uma 

economia forte na área industrial, de extração mineral e de agropecuária. Os outros 

municípios que margeam o lago de Emborcação são Davinópolis, Três Ranchos e Ouvidor. 

Todos os municípios com cerca de 5.000 habitantes e uma economia totalmente voltada 

para atividades agropecuárias. 

 

Tanto em Minas Gerais quanto em Goiás, o enchimento do reservatório de emborcação 

trouxe uma alternativa econômica, especialmente para os municípios menores, com o 

desenvolvimento das atividades ligadas à pesca e ao turismo. 
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Figura 01 - Localização da área de estudo 

 

Hidrografia 

 

O rio Paranaíba é o principal formador do rio Paraná. Nasce na serra da Mata da Corda, 

município de Rio Paranaíba, estado de Minas Gerais, na altitude de 1.148m. Tem 

aproximadamente 1.070 km de curso até a junção com o rio Grande, onde ambos passam a 

formar o rio Paraná, no ponto que marca o encontro entre os estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Mato Grosso do Sul.  

 

O rio Paranaíba é conhecido principalmente pela sua riqueza diamantífera e pela sua 

potencialidade de geração de energia hidrelétrica. 

 

Divide-se em três trechos distintos: 

 

Alto Paranaíba 
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Das cabeceiras ao km 700, com 370 km de extensão. Percorre, com orientação geral 

setentrional, extensa região de Minas Gerais, na altitude média de 760m, com declividade 

de 25cm/km, cruza o município e cidade de Patos de Minas numa altitude de 770m, 

recebendo pequenos afluentes que descem do espigão do Magalhães e da serra do Barbaça, 

contrafortes da serra da Mata da Corda. 

 

Na altura do km 729 recebe o pequeno afluente rio Verde, perto da localidade de Contendas 

(GO) e inflete neste ponto, quase em ângulo reto, em direção Sudoeste, tornando-se a divisa 

entre Minas e Goiás. Entre os km 700 e 800 apresenta declividade de 50 cm/km, correndo 

em vale de largura média, com estreitamentos acentuados entre os Km 730-732 e 783-790. 

Os terrenos marginais são suavemente ondulados e pouco cultivados. 

 

Médio Paranaíba 

 

Do km 700 à barragem de Cachoeira Dourada (km 330), com 370 km de extensão. Entre os 

km 575 e 700, no reservatório de Emborcação, recebe os seguintes afluentes: no km 661, 

pela margem direita, o rio São Marcos; no km 633, pela margem esquerda, o rio Perdizes; 

no km 596, pela margem esquerda, o rio Bagagem. Neste estirão, o rio apresenta 

declividade de 1,2 m/km em uma região de vales geralmente estreitos, bastantes 

encaixados, com margens íngremes, elevando-se entre 25 e 60m. Os afluentes deste trecho 

atravessam zonas diamantíferas do Triângulo Mineiro e Goiás. 

 

Entre os km 313 e 575 o Paranaíba forma o reservatório de Itumbiara e recebe os seguintes 

afluentes: na margem direita o rio Veríssimo, o rio Corumbá ( no km 436) e o rio Santa 

Maria; na margem esquerda, o rio Jordão, Araguari (no km 469) e o Ribeirão da Piedade. 

Neste estirão o rio tem uma declividade de 50 cm/km e passam pelas cidades de Itumbiara 

(km 392) e Anhanguera (km 535), ambas em território Goiano. O rio apresenta calha 

relativamente larga, cultivada de 20 a 50% de sua área e começa a correr, no km 400, por 

sobre o derrame basáltico da bacia do Paraná. 
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Baixo Paranaíba 

Da barragem de Cachoeira Dourada à confluência com o rio Grande com 330 km de 

extensão. Entre os km 195 e 330, tem declividade de 33 cm/km, no limite deste trecho, 

existe aproveitamento hidrelétrico da Cachoeira Dourada, pertencente às Centrais Elétricas 

de Goiás (CELG). 

 

No estirão entre os km e 195, encontra-se o chamado Canal de São Simão, estreita garganta 

cortada no basalto, com 23 km de extensão total e 35m de profundidade, situada no limite 

dos estados de Minas e Goiás. Neste trecho situa-se a hidrelétrica de São Simão. 

 

O rio Paranaíba é navegável apenas no remanso da barragem de Ilha Solteira, numa 

extensão de 180 km até a barragem de São Simão. Desde a foz até o final do remanso de 

Emborcação, vence um desnível de 262m em cinco aproveitamentos: São Simão, Cachoeira 

Dourada, Itumbiara, Anhanguera e Emborcação. 

 

Clima 

 

O clima regional é o tropical de altitude úmido com verões brandos nas porções mais 

elevadas do relevo, e úmido de verões quentes nas partes mais baixas, com invernos secos e 

frios (INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, 1982). 

 

NIMER E BRANDÃO (1989) classificaram o clima de Coromandel, município localizado 

logo na região de remanso do reservatório, como “clima úmido, terceiros úmidos, com 

pouco déficit de água, mesotérmico”, devido a um balanço hídrico anual que é nitidamente 

positivo, ou seja, a quantidade de água precipitada é superior à demanda atual. 

 

O excesso de precipitação relativo à evapotranspiração potencial, em um ano, é da ordem 

de 615 mm. A precipitação anual média nos últimos 40 anos, é de 1533 mm, sendo o índice 

médio pluviométrico anual de 2317 mm. O período seco estende-se por cinco meses (mais 

a setembro), gerando um déficit de água para as plantas que em agosto, chega ao total 
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médio de 40 mm. Esse valor é considerado pequeno, pois a partir de novembro já é 

superado por importantes excedentes. 

As características do clima são típicas para o Cerrado, com a temperatura anual média em 

torno de 20, 60º C. A média do mês mais frio é de 16ºC e a do mês mais quente, 26,30ºC 

(Fig. 02). 

 

 

 

Figuras 02 - Clima da área de estudo 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Registro de imagem 

 

O registro de uma imagem compreende uma transformação geométrica que relaciona 

coordenadas de imagem (linha, coluna) com coordenadas de um sistema de referência. 

 

Como qualquer projeção cartográfica guarda um vínculo bem definido com um sistema de 

coordenadas geográficas, pode-se dizer então que o registro estabelece uma relação entre 

coordenadas de imagem e coordenadas geográficas. 

 

O registro é uma operação necessária para se fazer a integração de uma imagem à base de 

dados existente num SIG. Há muitos anos os projetos na área de sensoriamento remoto  

pressupõe que as imagens possam ser integradas aos dados extraídos de mapas existentes 

ou às medições de certas grandezas feitas diretamente no terreno. O registro também é 

importante para se combinar imagens de sensores diferentes sobre uma mesma área ou para 

se realizar estudos multi-temporais, caso em que se usam imagens tomadas em épocas 

distintas. 

 

O uso de transformações polinomiais do 1o e 2o graus é bastante comum no registro de 

imagens. As transformações polinomiais fazem o vínculo entre coordenadas de imagem e 

as coordenadas no sistema de referência através de pontos de controle. 

 

Pontos de controle são feições passíveis de identificação na imagem e no terreno, ou seja, 

são feições homólogas cujas coordenadas são conhecidas na imagem e no sistema de 

referência. Cruzamentos de estradas, pistas de aeroportos e confluência de rios são 

candidatos naturais a pontos de controle. 

 

A determinação dos parâmetros da transformação polinomial selecionada é feita através da 

resolução de um sistema de equações. Para que esse sistema de equações possa ser montado 

as coordenadas dos pontos de controle devem ser conhecidas tanto no referencial da 



 11

imagem como no sistema de referência. As coordenadas de imagem (linha, coluna) são 

obtidas quando o usuário clica sobre a feição na imagem. As coordenadas de referência são 

usualmente obtidas através de mapas confiáveis que contenham as feições homólogas 

usadas como pontos de controle (modo Mesa na janela de registro). 

 

Uma vez determinados os n pontos de controle e selecionada a transformação polinomial, 

um sistema de 2n equações é montado para resolver 6 ou 12 parâmetros, dependendo do 

polinômio ser de 1º ou 2º grau. Assim, conclui-se que o número mínimo de pontos de 

controle é 3 para o polinômio de 1º grau e 6 para o polinômio de 2º grau (DPI-INPE) 

 

2.2 Vetorização 

 

Quando documentos, textos ou desenhos, são convertidos em arquivos eletrônicos, existem 

dois tipos de formato de armazenamento: raster ou vetoriais. 

 

Arquivos raster são constituídos de pontos individuais chamados de pixels que são 

dispostos de forma regular em uma grade e com tonalidades de cores diferentes para formar 

um padrão. Ao aumentar o zoom será possível ver os quadrados individuais que formam a 

imagem total.  O aumento do tamanho de um arquivo raster (esticar/ampliar o desenho) tem 

o efeito de um aumento de pixels individuais, o que faz com que as linhas e formas pareçam 

serrilhadas.  

 

Arquivos VETORIAIS são constituídos por VETORES que são entidades definidas 

matematicamente como uma série de pontos unidos por linhas. Cada vetor é uma entidade 

independente com propriedades como cor, forma, contorno, tamanho e posição geográfica, 

incluídas na sua definição. 

 

Inicialmente, todos os arquivos escaneados estão no formato raster. A vetorização é o 

processo de conversão de arquivos raster em arquivos vetoriais. As linhas, elipses, 

retângulos, textos e outras informações contidas em um arquivo raster são convertidas em 

entidades matemáticas que podem ser entendidas por um software apropriados. 
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2.3 Imagens de Satélite 

Toda e qualquer imagem, é matriz de números inteiros, ou um conjunto de matrizes, se 

forem consideradas as diferentes bandas espectrais. Esta é caracterizada pelo número de 

linhas multiplicado pelo número de colunas, ou número de pixels. As imagens podem ser 

produzidas nos formatos analógico e digital. No formato analógico se produzem imagens 

em papel e em transparência. No formato digital, os meios mais comuns são de 

armazenamento são as fitas CCT e STREAMER, e mais recentemente o armazenamento 

em CD-ROM. 

Imagens de satélite - é uma imagem captada por um sensor a bordo de um satélite artificial, 

codificada e transmitida para uma estação rastreadora na Terra. 

Imagens pancromáticas - são aquelas obtidas a partir da medição da radiação 

eletromagnética da superfície em uma única e extensa faixa do espectro eletromagnético 

que pode ser, por exemplo, toda a faixa do visível. 

 

2.3.1 Sistema Aster 

 

 

O ASTER (Advanced Spacebone Thermal Emission and Reflection Radiometer) é um dos 

Instrumentos a bordo do satélite EOS AM-1 e obtém imagens de média-alta resolução (15 a 

90 m) da Terra nas regiões dos espectros: Visível, Infravermelho Próximo (VNIR), 

Infravermelho médio (SWIR) e Infravermelho Térmico (TIR). 

 

O Instrumento ASTER é constituído de três subsistemas de telescópio distintos: VNIR, 

SWIR e TIR. Ele possui alta resolução espacial, espectral e radiométrica, radiômetro de 

imagens de 14 bandas. A separação espectral é completada através de filtros de passagem 

de banda discretos e dicróicos. Cada subsistema opera numa região espectral diferente, e 

possui seu próprio telescópio(s). 

 

O instrumento ASTER opera por um tempo limitado em partes do dia e noite ao longo de 

uma órbita. A configuração completa (todas as bandas em stereo plus) coleta dados numa 
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média de 8 minutos por órbita. A configuração reduzida (bandas limitadas, ganhos 

diferentes, etc) pode ser implementada como solicitação de pesquisadores interessados. 

 

O instrumento ASTER é o instrumento de resolução espacial mais alta do satélite EOS 

AM-1 e o único que não adquire dados continuamente. Os produtos de dados do ASTER 

incluem: 

 

• Radiações e reflexões espectrais da superfície da Terra; 

• Temperatura da superfície e emissividade; 

• Mapas digitais de elevação de imagens estéreo; 

• Mapas da vegetação e da composição da superfície; 

• Conseqüências das nuvens, gelo do mar e gelo polar; 

• Observação de desastres naturais (vulcões, etc). 

  

Características Técnicas Gerais do ASTER 

Bandas Espectrais 

VNIR 

SWIR 

TIR 

Veja o gráfico abaixo 

0.5-0.9 µm 

1.6-2.5 µm 

8-12 µm 

Resolução Espacial 

15 m (VNIR: 1;2;3n;3b bandas),

30 m (SWIR: 4;5;6;7;8;9 bandas),

90 m (TIR: 10;11;12;13;14 bandas) 

Ciclo Obrigatório 8% 

Velocidade 8.3 Mbps (média), 89.2 Mbps (pico) 

Massa 450 Kg 

Potência 525 W (média), 761 W (pico) 

 

O sensor ASTER (é um trabalho conjunto entre a NASA e o Japan's Ministry of Economy, 

Trade and Industry (METI) do Japão e o Earth Remote Sensing Data Analysis Center 

(ERSDAC). Voando sobre a plataforma TERRA, o satélite foi lançado em Dezembro de 
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1999 como parte do "NASA's Earth Observing System    (“http://ASTER 

web.jpl.nasa.gov/)”. O ASTER cobre uma região espectral larga, com 14 bandas, desde o 

visível até o infravermelho termal, com uma boa resolução espacial, espectral e 

radiométrica. A resolução espacial varia com o comprimento de onda: 15 metros no visível 

até o infravermelho próximo (VNIR - 0.55 até 0.80um), 30 metros no infravermelho médio 

(SWIR - 1.65 até 2.4um), e 90 metros no infravermelho termal (TIR - 8.3 até 11.32um). 

Uma banda adicional (chamada 3B, o B significa "backwards") trabalha na mesma 

resolução espacial da banda 3 (chamada 3N, o N significa "nadir") do sensor VNIR, mas as 

cenas adquiridas são em um ângulo inverso de aproximadamente 28 graus, produzindo um 

par estereoscópico para cada imagem ASTER. 

 

 

 
Figura 04 – Comportamento de ondas sensoriais Aster 

 

 

 

 

 

2.4 Classificação de imagens 
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Para a classificação automática de imagens multiespectrais de sensoriamento remoto diz 

respeito à associação de cada pixel da imagem a um “rótulo”, descrevendo um objeto real 

(solo, vegetação, etc.). Dessa forma, os valores numéricos associados à cada pixel, 

definidos pela reflectância dos materiais que compõe esse pixel, são identificados em 

termos de um tipo de cobertura da superfície terrestre imageada (água, tipo de vegetação, 

solo, etc.), chamadas então de temas. Especificamente essa atribuição é feita com base no 

pixel em si e na sua vizinhança, com base em algumas regras (Crosta,1993). 

  

2.4.1 Classificação Supervisionada 

 

Para fins de mapeamento temático, como acontece no caso desta proposta de pesquisa, 

normalmente aplica-se essa técnica. 

 

Nesse tipo de classificação, é necessário que o usuário conheça alguma feição da área a ser 

classificada, antes de iniciar o processo. Essas áreas podem então ser usadas como padrão 

de comparação, com o qual todos os pixels desconhecidos da imagem serão comparados 

para decidir a qual classe eles pertencem. 

 

Uma área da imagem que o usuário identifica como representando uma das classes é 

chamada de área de treinamento. 

 

Todos os pixels dentro de uma área de treinamento para cada classe constituem um 

conjunto de treinamento. 

 

O método de classificação mais comum na análise de imagens de sensoriamento remoto e o 

de máxima verossimilhança, conhecido também como MaxVer, em que a identificação do 

objeto é feita pelas características pontuais (por amostragem). Este classificador avalia 

tanto a variância como a covariância dos padrões de resposta espectral de uma categoria 

quando está classificando um pixel desconhecido (Barbosa, 1998). 
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2.4.2 Classificação não supervisionada 

 

A classificação não-supervisionada baseia-se no principio de que o computador é capaz de 

identificar por si só as classes dentro de um conjunto de dados(Crosta,1992), ou seja, os 

pixels de uma imagem são alocados em classes sem que o usuário tenha conhecimento 

prévio de sua existência.Este procedimento permite que o usuário conheça a distribuição de 

pixels por classes espectrais. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Metodologia 

 

Registrar as ortofotocartas na escala de 1:8.000; 

 

Vetorizar a linha altimétrica de cota de cheia máxima de 661 metros do reservatório em 

questão; 

 

Gerar buffer de 1000 metros a partir da cota de cheia máxima, delimitando a área de 

estudo; 

 

Aquisição de imagem Áster datada de 04/08/2003, com resolução espacial de 15 metros; 

 

Georreferenciar a imagem Áster; 

 

Realizar levantamento de campo para checar os dados. 

 

3.2 Material e equipamentos 

 

Para a elaboração do trabalho foram utilizados os seguintes recursos: 

 

*Imagem multiespectral composta pelas bandas 1, 2, 3n do satélite Áster, formato Geotif, 

15m da UHE-Emborcação; 

 

*Ortofotocartas, em escala 1: 8.000; 

 

*Softwares especializados: ArcView 9.0 (ESRI),e ErdasImagine (Leyca Geosystem);  

 

*Estação de trabalho:Pentium IV, 500 MB, 40 GB ; Impressora HP LaserJet 1030; 
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*GPS – Garmin 12; 

 

*Câmera Fotográfica Digital Pentex. 

 

3.3 Procedimentos metodológicos 

 

Neste item estão relacionados todos os procedimentos realizados durante o esenvolvimento 

do trabalho. A metodologia adotada consiste em gerar um mapa de cobertura do solo a 

partir de dados obtidos por sensores espaciais. 

 

Após a aquisição das ortofotocartas da área, cedida pela CEMIG, no qual foi realizado o 

registro na projeção UTM / SAD-69 e a vetorização manual no ArcGis 9.0dos seguintes 

temas: 

 

*Curvas de nível de 661m (cota de cheia máxima do reservatório); 

 

*Mosaico de articulação das ortofotocartas. 

 

O resultado obtido encontra-se na figura abaixo: 
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Figura 05 – Limite de cheia máxima e mosaico de ortofotocartas. 

 

Após este trabalho realizado, iniciou-se o tratamento das imagens no software ERDAS a 

submetendo a diferentes técnicas de processamento, abaixo segue as etapas e os resultados 

obtidos nesse processo: 

 

3.3.1 Composição e correção geométrica 

 

No trabalho de mapeamento da cobertura do solo, foram utilizadas as bandas: banda B1 

(verde), B2 (vermelho) e B3 (Infravermelho Próximo) da imagem orbital do Áster. O 

resultado foi uma composição R(1) G(2) B(3) “falsa cor”, com resolução espacial de 

15metros de resolução espacial, as quais as bandas utilizadas possibilitaram. 
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Posteriormente, as imagens foram georreferenciadas no mesmo sistema de projeção das 

ortofotocartas, anteriormente descrito. Assim se estabeleceu uma correspondência entre a 

base de dados atualizados (imagem de satélite) e a base de dados antiga (ortofotocartas), 

operação necessária para viabilizar a etapa posterior. 

 

3.3.2 Recorte da área de estudo na imagem  

 

Com a cota de cheia máxima extraída das ostofotocartas, foi gerado o “buffer”  

correspondente a 1000 metros delimitando a área de estudo. 

 

Utilizando esta área e a ferramenta “subset image” do ERDAS foi feito o recorte da 

imagem  podendo assim, utilizar na classificação somente a área útil da imagem para este 

trabalho.   
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Figura 06 – Mapa com recorte da imagem da área de estudo 
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3.3.3 Definição das classes 

 

O mapeamento de cobertura do solo foram divididas em 5(cinco) classes, 

tendo como principal objetivo identificar sua distribuição como: 

 

*Corpos d’água: áreas cobertas por água tais como represa, açude, lago, rio e barragens; 

 

*Mata: Formação vegetal de porte arbóreo concentradas; 

 

*Solo exposto e edificações: áreas desprovidas de cobertura vegetal ou com edificações 

com cidades e estradas; 

 

*Pasto: áreas provida de vegetação natural ou introduzida, usada pelo gado; 

 

*Capoeira e cerrado: matas de porte arbustivo com em alguns locais espaçados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 –Foto de exemplo da classe –Solo exposto e edificações 
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Figura 07 –Foto de exemplo da classe – Capoeira e cerrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 –Foto de exemplo da classe –Mata nas margens e Pasto 
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3.3.4 Pontos levantados em campo para seleção das amostras para classificação 

 

Para uma confiabilidade considerável no produto final (mapa de classes de cobertura do 

solo), foi necessário levantamento de campo para aferição dos resultados obtidos na fase 

anterior. 

 

Utilizando um aparelho GPS de navegação foi feita uma visita nas áreas amostradas o que 

serviu para confrontar os dados interpretados na imagem com a ocupação real 
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Figura 08 – Imagem Aster com pontos de controle 
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3.3.5 Classificação supervisionada da imagem 

 

Com os levantamentos de campo e se deu a classificação supervisionada , e para isso foram 

utilizadas as seguintes ferramentas do software Erdas Imagine.  

 
Primeiramente foram selecionadas as amostras com a utilização da ferramenta “AOI tools”, 

que tem a função de digitalizar e selecionar pixels individuais ou em grupo armazenando 

seus valores. 

 

Outra ferramenta utilizada em uma das fazes da classificação foi a “Signature Editor”, que 

é utilizado para coletar, armazenar e avaliar as assinaturas espectrais (intervalos de valores 

dos pixels para cada classe). 

 

Na etapa final da classificação, que consiste na separação dos pixels de acordo com a 

assinatura gerando uma nova Imagem. Para tal se usou a ferramenta “Supervised 

Classification” do modelo de Máxima Verossimilhança com 4 amostras por classe 

escolhida, somando em um total de 16 amostras. 

 

O resultado está expresso no mapa que segue evidenciando espacialmente como estão 

dispostas as classes no entorno do Reservatório na Faixa de 1000m.  
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Figura 09 – Mapa cobertura do solo 
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Figura 10 – Gráfico de percentual de cobertura do solo 

 

 

De acordo com o gráfico  temos as seguintes informações: 

 

CLASSE % KM2 

CERADO/CAPOEIRA 14 169,40 

MATA 10 121,00 

PASTO 12 145,20 

SOLO EXPOSTO/EDIFICAÇÃO 6 72,60 

ÁGUA 58 701,80 

TOTAL 1000 1210,00 
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4 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

 

Podemos notar que da área classificada, 58% se trata de água uma vez que a maior parte da 

área estudada se trata do próprio reservatório. Este percentual não é de grande relevância 

pois o objeto de estudo é a cobertura do solo. 

 

Já os 42% da área restante da imagem vimos que 14% se trata de Capoeira e Cerrado, 

mostrando uma conservação nestas áreas mapeadas. 

 

Em 12% temos os pastos, uma vez que grande parte da economia desta região gira em torno 

da agropecuária com descrito anteriormente. 

 

Em 10% temos matas de porte arbóreo, também mostrando que dentre os 42% boa parte da 

área estudada encontra-se em condições naturais ou com recuperação avançada. 

 

Em 6% da área estão situados áreas de maior preocupação do ponto de vista de 

condicionamento natural. 

 

Desta forma, conseguimos observar durante o desenvolvimento deste trabalho que o 

geoprocessamento como ferramenta de reconhecimento e avaliação é um recurso de grande 

valia na tomada de decisões. E as imagens de Satélite nos proporcionam de maneira eficaz 

apurações de dados espacializados e temporal. 
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