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RESUMO 

 

Ferramentas de geoinformação possuem grande aplicabilidade na compreensão e no 

mapeamento de deslizamentos. Considerando-se a importância dos componentes do relevo e 

da cobertura do solo neste processo, torna-se essencial o estabelecimento de metodologias 

para a síntese de informações do relevo e para a identificação de cicatrizes de deslizamento, 

de maneira a facilitar o monitoramento de áreas de risco. O objetivo desta Tese é propor 

metodologias de processamento digital de imagens para o mapeamento e identificação de 

cicatrizes de deslizamento próximo a rodovias. Um deslizamento de grande porte com várias 

consequências econômicas, ocorrido no ano de 1999, às margens da Rodovia Anchieta, na 

bacia hidrográfica do Rio Pilões foi utilizado como área de estudo deste trabalho. Utilizando 

dados gratuitos, mapas de cobertura do solo e de compartimentação do relevo foram gerados e 

analisados conjuntamente para a identificação das áreas de potenciais cicatrizes na região das 

Rodovias Anchieta e Imigrantes. A análise do relevo foi realizada utilizando técnicas de 

classificação baseada em objeto. A identificação de áreas de cicatrizes de deslizamento foi 

realizada através da avaliação de duas estratégias metodológicas: uma utilizando o algoritmo 

de classificação supervisionada SVM (Support Vector Machine) aplicado ao índice de 

vegetação NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e outra que utilizando 

combinação entre diferentes classificadores para a composição de uma classificação final. Os 

resultados obtidos para o mapeamento do relevo mostraram que a metodologia proposta 

possui grande potencial para a descrição de feições do relevo, com maior nível de 

detalhamento, facilitando a identificação de áreas com grande potencial de ocorrência de 

deslizamentos. Ambas as metodologias de identificação de cicatrizes de deslizamento 

apresentaram bons resultados, sendo que a combinação entre os algoritmos SVM, Redes 

Neurais e Máxima Verossimilhança apresentou o resultado mais adequado com os objetivos 

do trabalho, atingindo erro de omissão inferior a 10% para a classe de deslizamento. A 

combinação dos dois produtos permitiu a análise e identificação de diversas áreas de 

potenciais cicatrizes de deslizamento associadas à rodovias na região de estudo. A 

metodologia proposta possui ampla replicabilidade, podendo ser utilizada para análises de 

risco associadas a assentamentos urbanos, empreendimentos lineares e para o planejamento 

territorial e ambiental. 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Deslizamento; Processamento Digital de Imagens; 

Sistemas de Múltiplos Classificadores; Compartimentação do Relevo. 
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ABSTRACT 

 

Geoinformation tools have great applicability in understanding and mapping landslides. 

Considering the significance of releif components and land cover in this process, it is essential 

the establishment of methods for the synthesis of the relief information and identification 

landslides, aiming to facilitate areas risk monitoring. The objective of this Dissertation is to 

propose digital image processing methodologies for map and identify landslide near to 

highways. A large landslide with several economic consequences was used as a study area of 

this work, occurred in 1999, near the Highway Anchieta, in Piloes river basin. Using free 

data, land cover and relief subdivsion maps were generated and intersected to identify areas of 

potential landslides in the region of Highways Anchieta and Imigrantes. The relief analysis 

was performed using based on object classification techniques. The identification of the 

landslide was performed by evaluating two methodological strategies: one using the 

supervised classification algorithm SVM (Support Vector Machine) applied to the NDVI 

vegetation index (Normalized Difference Vegetation Index) and another using combination of 

different classifiers for the composition of a final classification. The results obtained for relief 

mapping showed that the proposed method has great potential for the description of the relief 

features, with greater detail, facilitating the identification of areas with high potential for 

occurrence of landslides. Both landslides identification methodologies showed good results, 

and the combination of SVM, Neural Network and Maximum Likelihood algorithms 

presented the most appropriate result, reaching omission error of less than 10% for the 

landslide class. The combination of the two products allowed the analysis and identification 

of several areas of potential landslide scars associated with roads in the study area. The 

proposed methodology has extensive replication and can be used for risk analysis associated 

with urban settlements, linear infrastructures and the territorial and environmental planning. 

 

Keywords: Remote Sensing; Landslides; Digital Image Processing; Multiple Classifier 

Systems; Relief Subset. 
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1. Introdução 

 

1.1. Justificativa 

 

A frequência e a intensidade dos desastres naturais aumentaram nas últimas décadas. 

De acordo com o Relatório de Desastres Mundiais (World Disaster Report) de 2011, 4.022 

desastres ocorreram entre os anos de 2001 e 2010, vitimando mais de 1 milhão de pessoas 

(IFRC, 2011). De acordo com Kobiyama et al. (2006), o alto crescimento populacional, 

intensos processos de urbanização e industrialização aliados a ocupação desordenada 

promoveram a presença de alta densidade populacional em áreas de risco, o que pode ser o 

responsável pelo aumento do número de vítimas de desastres naturais. 

Alguns desastres naturais ocorrem de maneira abrupta e afetam áreas vastas, sendo 

difícil a sua prevenção, como é o caso de tsunamis, tornados e terremotos. No entanto, 

desastres tais como deslizamentos e enchentes podem ser mapeados mais facilmente, e o 

número de pessoas que podem ser atingidas é facilmente quantificado (SORENSEN et al., 

2012). Devido à sua vasta aplicabilidade o uso de Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento 

e Sistemas de Posicionamento Globais (GNSS) são preciosas ferramentas para o 

gerenciamento de riscos e de desastres (THOMAS; ETURĜAY; KEMEÇ, 2007), geralmente 

associadas à redução da vulnerabilidade da sociedade ao impacto do desastre, ao preparo para 

a resposta rápida a um evento extremo (MANSOURIAN et al., 2005) e aos esforços de 

socorro e recuperação da área afetada.  

Aplicações de mitigação e preparos estão geralmente associadas à prevenção de 

eventos como deslizamentos e enchentes, como parte de planos de uso e ocupação do solo e 

identificação de áreas de risco. Técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto são 

comumente utilizadas para analisar informações satelitais e permitir a compreensão de 

processos e a identificação de padrões e relações entre as variáveis de maior influência para 

os eventos. Adicionalmente, informações geológicas, geomorfológicas e climatológicas 

devem ser combinadas para a avaliação da susceptibilidade (MANSOURIAN et al., 2005).  

Para avaliar a susceptibilidade a deslizamentos, metodologias que envolvem 

geoprocessamento e sensoriamento remoto foram propostas nas últimas décadas e geralmente 

combinam mapas de cobertura do solo com outros mapas como: topográficos, geológicos e 

geomorfológicos. Excetuando-se as especificidades geográficas locais, a diferença entre os 

estudos sobre mapeamento de susceptibilidade a deslizamentos está na forma de combinação 
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dos dados, o método adotado para ponderar cada uma das informações utilizadas, o dado de 

satélite utilizado e o método de classificação escolhido (MANFRÉ et al., 2012).  

Além do mapeamento da susceptibilidade ao deslizamento, a identificação de 

cicatrizes de deslizamentos é fundamental para o inventário de riscos, para a compreensão dos 

processos que engatilham os deslizamentos e para intervenções na área afetada (PRADHAN; 

LEE, 2010). O uso de imagens de satélite tem se mostrado uma alternativa fundamental para 

as tradicionais medidas in situ, sendo uma importante ferramenta que permite análises 

geoespaciais integradas e resulta em produtos que se coadunam com as demandas por suporte 

à tomada de decisão (TRALLI et al., 2005). 

Eventos de deslizamentos são favorecidos pelas características topográficas da região 

(PETLEY, 2012) e colocam em risco a população que vive ou transita por essas regiões. 

Muitas rodovias em regiões montanhosas podem favorecer a ocorrência destes eventos devido 

a alterações na estrutura do relevo e do solo (DI MARTINO et al., 2014). Alguns autores 

listam as estradas e rodovias como um dos principais agentes causadores de deslizamentos 

(DAI; LEE, 2001; JAISWAL; VAN WESTEN; JETTEN, 2011; PENNA et al., 2013).  

Larsen e Parks (1997) avaliaram a relação entre rodovias e deslizamentos em uma área 

montanhosa de clima tropical úmido em Porto Rico. Os autores concluíram que a rodovia 

aumentou a susceptibilidade ao deslizamento e outros movimentos de massa, sendo que em 

um trecho de 170 metros, essa frequência aumentou de cinco apara oito vezes. Sidle, Ghestem 

e Stokes (2014) quantificaram os deslizamentos ao longo de sete segmentos de rodovias em 

terreno declivoso na China. Os autores definem um modelo mais adequado para a 

implantação de rodovias em regiões montanhosas baseado na susceptibilidade ao 

deslizamento e em como os limiares para o desencadeamento de deslizamento são alterados 

com a implantação de rodovias. 

As equipes de monitoramento de desastres naturais são em geral pequenas e as áreas a 

serem monitoradas são vastas, tornando o processo de identificação e monitoramento de 

locais de deslizamentos muito complicado (GUZZETTI et al., 2012). Mesmo com essas 

dificuldades, o mapeamento e a mitigação dos danos causados por deslizamentos é essencial 

para prevenir outros desastres e perda de vidas (MANCONI et al., 2014). 

Desta forma, metodologias de processamentos de imagens e sensoriamento remoto 

representam uma ferramenta com grande potencial para monitorar e gerenciar deslizamentos, 

sendo uma ótima alternativa para o mapeamento das cicatrizes, uma vez que cobrem grandes 

regiões e permitem análises rápidas (TOFANI; HONG; SINGHROY, 2014). Entretanto, os 

deslizamentos geralmente ocorrem em áreas com topografia muito acidentada e terreno 
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bastante sombreado, que pode encobrir e dificultar a identificação das cicatrizes de 

deslizamento (MARTHA et al., 2012). 

Diversas técnicas de processamento de imagem alteram o número digital do alvo e 

podem permitir a sua identificação mesmo sob a influência das sombras da topografia 

(SHAHTAHMASSEBI et al., 2013). Além disso, os algoritmos de classificação de imagens 

permitem a separação de classes utilizando diversas estratégias com base nas características 

espectrais dos alvos (LU et al., 2011). 

A análise das características do relevo é essencial no processo de mapeamento de 

deslizamentos (CHEN et al., 2011), e informações detalhadas sobre as principais 

componentes do relevo podem facilitar muito este processo (DE SY et al., 2013; TAROLLI et 

al., 2013). O processamento digital de dados de sensoriamento remoto da topografia, tais 

como os Modelos de Digitais de Elevação (MDE) do SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission) ou do ALOS (Advanced Land Observing Satellite “Daichi”) é uma boa alternativa 

para a obtenção de informação de maior resolução sobre o relevo (ONUMA; ALI; 

HAMADA, 2012; CARVALHO JUNIOR et al., 2014).  

O uso combinado destas duas informações de sensoriamento remoto possui grande 

eficiência, potencializa o mapeamento de áreas de deslizamento além de permitir análise 

integrada da susceptibilidade de que outros eventos desta natureza aconteçam (BARLOW; 

MARTIN; FRANKLIN, 2003).  

Sendo assim, o desenvolvimento e a proposição de técnicas de processamento digital 

de imagens de sensoriamento remoto para a identificação de cicatrizes de deslizamento é 

fundamental para aumentar a capacidade dos órgãos responsáveis por definir planos de gestão 

e monitoramento de riscos, sobretudo próximo a rodovias. A escolha das técnicas mais 

adequadas para o processamento dos dados é importante para a obtenção de resultados com 

maior acurácia possível. A combinação de informações do relevo com informações de 

cobertura do solo é fundamental para esse processo e potencializa o mapeamento de 

deslizamentos. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Propor técnicas de processamento digital de imagens de sensoriamento remoto com 

resultados confiáveis para alimentar modelos de identificação de cicatrizes de deslizamentos. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Definir uma metodologia de detalhamento do relevo para identificar de áreas potenciais de 

deslizamentos e de risco para outros desastres naturais. 

 Identificar cicatrizes de deslizamentos decorrentes de obras viárias contemplando técnicas 

e ferramentas de processamento digital de imagens aplicadas à imagem LANDSAT TM, 

disponíveis na ciência do sensoriamento remoto. 

 Identificar algoritmos de classificação supervisionada com melhores desempenhos para a 

identificação de cicatrizes de deslizamento. 
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1.3. Apresentação 

Esta Tese foi elaborada para atingir os objetivos supracitados e responder a seguinte 

pergunta científica:  

 Existem técnicas de processamento digital de imagens de sensoriamento remoto com 

resultados confiáveis para alimentar modelos de identificação de cicatrizes de 

deslizamentos? 

 

Três hipóteses foram elaboradas considerando o referencial teórico relacionado ao 

processamento digital de imagens para responder a essa pergunta e atingir os objetivos 

estabelecidos: 

1. É possível utilizar dados derivados da missão SRTM para a identificação de feições do 

relevo mais susceptíveis à deslizamentos 

2. O índice de vegetação NDVI contém informação suficiente para identificação de cicatriz 

de deslizamento em imagem LANDSAT 

3. A combinação de diferentes classificações produz resultado com acurácia superior à 

classificações isoladas  

 

 Cada uma das hipóteses foi testada e é apresentada em capítulos separados. Desta 

forma, o primeiro capítulo apresenta uma introdução, com justificativa e revisão da literatura 

descrevendo métodos de identificação de cicatrizes de deslizamento e a utilização de dados de 

sensoriamento remoto aplicados ao mapeamento de deslizamentos. 

O segundo capítulo avalia a hipótese 1 e apresenta uma adaptação da metodologia 

automatizada de identificação global de formas do relevo, proposta por Dragut e Eisank 

(2012) para o contexto regional e local.  

O terceiro capítulo avalia a hipótese 2 e apresenta a utilização do índice de vegetação 

NDVI combinado ao algoritmo de classificação SVM para a identificação da cicatriz ocorrida 

às margens da rodovia Anchieta, na bacia hidrográfica do Rio Pilões, na Serra do Mar. Os 

indicadores de acurácia para classificações realizadas com o SVM para a mesma amostra de 

cena, variando-se apenas as composições de bandas utilizadas são discutidos de forma 

aprofundada.  

O quarto capítulo avalia a hipótese 3 e apresenta os resultados derivados de diversos 

classificadores e possibilidades de combinação entre os classificadores para a mesma amostra 

da cena LANDSAT TM utilizada no capítulo 3. São apresentadas discussões com relação à 
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importância da diversidade de informações para a composição de fusão entre classificadores e 

como elas podem melhorar o resultado final da classificação. 

O quinto capítulo discute os resultados obtidos no âmbito da pergunta científica do 

trabalho. A integração e a aplicabilidade dos resultados para a identificação de deslizamentos 

são avaliadas. No sexto capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho, considerando-se 

aplicações e replicabilidade dos produtos e metodologias apresentados. O sétimo capítulo 

apresenta as referências bibliográficas do trabalho. 

Para contemplar as três hipóteses propostas e responder a pergunta científica 

elaborada, definiu-se uma estratégia metodológica para a identificação de potenciais cicatrizes 

de deslizamento. A Figura 1 apresenta um fluxograma que destaca as etapas realizadas. Foi 

realizada a seleção de uma área de estudo, ou evento de deslizamento, que estivesse associado 

a uma rodovia com proporções que permitissem a identificação em dados de Sensoriamento 

Remoto de média resolução. Foram selecionados dados que permitissem a identificação da 

cobertura do solo e das características do relevo da área de estudo, considerando-se a 

resolução espacial, confiabilidade do dado, forma de disponibilização do dado e potencial de 

replicabilidade para outros eventos. Desta forma, definiu-se o uso de dados LANDSAT TM 

(Thematic Mapper) 5 para a aquisição de informações sobre a cobertura do solo e dados 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) e TOPODATA para as informações sobre o 

relevo. Todos os dados foram adquiridos de forma gratuita nos sistemas do Serviço Geológico 

Norte-Americano (dados LANDSAT e SRTM) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espacial 

(dados TOPODATA). 

A avaliação das melhores estratégias de compartimentação do relevo e de classificação 

da cobertura do solo foi realizada. Foi definida uma metodologia de compartimentação do 

relevo que permitiu a síntese das informações mais importantes para a ocorrência de 

deslizamentos e sua veracidade foi validada com relação a referenciais teóricos. Para a 

identificação de cicatrizes de deslizamentos foram definidas duas metodologias a serem 

testadas: aplicação do algoritmo de classificação supervisionada Support Vector Machine 

(SVM) ao Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) e a composição de 

Sistemas de Múltiplos Classificadores (SMC). A acurácia das classificações foi avaliada e a 

classificação com mínimo de omissão de feições de deslizamento foi utilizada para a 

composição do mapa potencial de cicatrizes de deslizamentos, elaborado através da 

combinação do mapa de cobertura do solo e do mapa de compartimentação do relevo. 
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Figura 1 – Estratégia metodológica adotada para o desenvolvimento da Tese. 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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1.4. Revisão Bibliográfica 

1.4.1. Sensoriamento remoto no mapeamento geomorfológico e de deslizamentos 

 

Informações sobre o relevo são fundamentais para potencializar o mapeamento de 

áreas de deslizamento (DE GUIDI; SCUDERO, 2013). O SRTM é um Modelo Digital de 

Elevação (MDE) global disponível gratuitamente com resolução de 90 metros (exceto para os 

Estados Unidos que possui resolução 30), tendo sido coletado em Fevereiro de 2000 (FARR 

et al., 2007). Como os dados são contínuos é possível obter diversas derivações como 

declividade, orientação e sombreamento da vertente, curvaturas vertical e horizontal e 

densidade de drenagem. Além disso, é possível aplicar métodos de interpolação para melhorar 

a resolução do dado, como realizado por Valeriano (2011) para a obtenção de dados com 

resolução de 30 metros para o Brasil, sendo eles o resultado do projeto TOPODATA. 

Os dados do TOPODATA permitem uma análise detalhada das características do 

relevo, possibilitando integrar dados e estabelecer regras para a identificação de feições de 

interesse. O uso desse tipo de informação pode facilitar o mapeamento de cicatrizes, uma vez 

que apresentam de forma detalhada informações fundamentais para a análise de 

susceptibilidade de uma área (SESTINI, 1999). 

Diversos autores citam as relações entre a forma das vertentes, a declividade e outras 

características geomorfológicas com a ocorrência de deslizamentos (TAROLLI; SOFIA; 

FONTANA, 2012; DE VITA et al., 2013; PAULIN et al., 2014).  

A forma das vertentes está diretamente relacionada com o acúmulo e dispersão de 

água em bacias hidrográficas, essa dinâmica se relaciona diretamente com o processo de 

erosão e ocorrência de deslizamentos (CHRISTOFOLETTI, 1974). Vertentes côncavas se 

relacionam com o acúmulo e convergência de água, enquanto que vertentes convexas se 

relacionam com o a dispersão de água (SESTINI, 1999). As vertentes côncavas são as mais 

susceptíveis a movimentos de massa, pois são zonas de convergência de fluxo de água e 

possuem material disponível para a movimentação (maior quantidade de material depositado) 

favorecendo o movimento de massa (MCKEAN; BUECHEL; GAYDOS, 1991; 

FERNANDES; AMARAL, 1996). 

A declividade é a medida de inclinação do relevo em relação ao horizonte, sendo que a 

velocidade de transporte de massa (sólida ou líquida) é diretamente relacionada a declividade 

(SESTINI, 1999). Declividades superiores a 30º possuem maior susceptibilidade de 

deslizamento, acima de 60º como o regolito é menos profundo a susceptibilidade diminui 

(FERNANDES; AMARAL, 1996). No entanto, próximo a áreas de cabeceiras de drenagem 
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onde a dissecação do relevo é mais elevada a rocha base pode ficar exposta, tornando a região 

susceptível a deslizamentos (TRICART, 1972; THOMAS, 1979). A combinação de altos 

índices de dissecação e alta declividade potencializa a ocorrência de deslizamentos 

(TRICART, op. cit.; THOMAS, op. cit). 

Na literatura (LUCENA, 1998; FERREIRA et al., 2011) são descritas as definições 

das Unidades Básicas de Compartimentação (UBCs), que correspondem às células básicas 

para a análise geotécnica e geo-ambiental (VEDOVELLO, 2000). De maneira geral essas 

células traduzem a dissecação do relevo, ou seja, é uma combinação entre a rugosidade 

topográfica, declividade e forma das vertentes. Vedovello e Mattos (1993) propuseram uma 

metodologia utilizando imagens de satélite para a compartimentação fisiográfica e 

caracterização geotécnica. A metodologia consiste na fotointerpretação sistemática de 

diferenças de homogeneidade, entropia e assimetria de texturas e de tons em imagens de 

satélite ou em fotografias aéreas (VEDOVELLO, 2000). O procedimento é abrangente e 

permite a integração com variáveis ecológicas, socioeconômicas, de cobertura do solo entre 

outras (SPÖRL; ROSS, 2004).  

Recentemente outras metodologias de obtenção das UBCs utilizando dados do SRTM 

ou outros dados topográficos digitais têm sido propostas na literatura (DRAGUT; EISANK, 

2012; CAMARGO et al., 2012). A automatização do processo de delimitação das UBCs, com 

o uso de técnicas de processamento de imagem favorece a utilização destas 

compartimentações do terreno, uma vez que é possível integrar diferentes variáveis do relevo 

em uma única análise. O uso de classificação baseada em objeto (OBIA, do inglês, Object 

Based Image Analysis) aplicada a um MDE e suas derivações permite a segmentação e análise 

de diversas variáveis para regiões homogêneas do relevo (EISANK; DRĂGUŢ; BLASCHKE, 

2011; DOLEIRE-OLTMANNS et al., 2013). Desta forma, é possível a construção de um 

modelo automatizado de compartimentação do relevo, de acordo com parâmetros pré-

definidos para a área a ser avaliada (CAMARGO et al., 2012; DRAGUT; EISANK, 2012). 

 

1.4.2. Processamento digital de imagens e identificação deslizamentos 

 

Diversos trabalhos têm utilizado a grande diversidade de dados e especificidades dos 

satélites disponíveis e os avanços nas tecnologias de processamento digital de imagens para 

auxiliar no mapeamento e prevenção de deslizamento (HSIEH et al., 2014, DONG et al., 

2014; ROESSNER et al., 2014). No entanto, um dos maiores problemas para o mapeamento 

de áreas de deslizamento em regiões montanhosas é a aquisição de dados de qualidade que 
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permitam o processamento e a identificação das cicatrizes (BARLOW; MARTIN; 

FRANKLIN, 2003). O uso de dados de sensoriamento remoto vem sendo a principal 

alternativa metodológica para suprir a demanda por informações (MARTIN et al., 2002), 

sendo que a mais comum é a utilização de fotografias aéreas (MCKEAN; BUECHEL; 

GAYDOS, 1991). Porém, esta alternativa é geralmente de alto custo, tanto financeiro como 

de processamento. Por isso o desenvolvimento de metodologias baseadas no uso de satélites 

gratuitos é de grande importância. 

Deslizamentos geralmente ocorrem em regiões de relevo acidentado, com altas 

declividades, forte dissecação do relevo e abruptas variações nas formas das vertentes que 

proporcionam sombras que podem omitir cicatrizes de deslizamentos (NICHOL; WONG, 

2005). Desta forma, as técnicas de processamento digital de imagem devem ser 

cuidadosamente avaliadas de maneira a tentar contornar esses problemas. 

Existem várias técnicas que permitem a obtenção de informações por imagens de 

sensoriamento remoto. O realce dos dados pode facilitar a interpretação da imagem com a 

minimização ou maximização de alguns elementos da imagem (BARRET, 2013), facilitando 

a identificação de algumas feições (LIU; MASON, 2009). Por outro lado, algoritmos de 

classificação se baseiam nas estatísticas da resposta espectral dos alvos para separar classes de 

interesse (LU et al., 2011). Há uma grande diversidade de algoritmos e métodos de 

classificação de imagens, sendo que a sua aplicabilidade e acurácia varia de acordo com o 

objetivo da classificação. 

Tradicionalmente, técnicas de sensoriamento remoto como interpretação de fotografias 

aéreas, análise de imagem estereoscópica e estudos de interferometria podem ser utilizadas 

para identificação, monitoramento e classificação de deslizamentos (ARKSOY; 

ERCANOGLU, 2012). No entanto, com a alta disponibilidade de dados de sensoriamento 

remoto satelital, diversos avanços têm ocorrido no sentido de aumentar a acurácia e rapidez 

dos processos de identificação e análise de deslizamento com imagens de satélite 

(HÖLBLING et al., 2012).  

Lee, Choi e Min. (2004) utilizaram areofotogrametria para a identificação de cicatrizes 

de deslizamento na Coréia do Sul. Além da cobertura do solo informações sobre o relevo, tipo 

de solo e geologia foram utilizadas. Os autores encontraram grande similaridade entre os 

resultados obtidos com o uso de geotecnologias e os dados existentes para cicatrizes de 

deslizamentos na região. 

Nóbrega et al. (2006) utilizaram classificação baseada em objeto para mapear solo 

exposto e identificar potenciais áreas de erosão e deslizamento em uma bacia hidrográfica 
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urbana. Stumpf e Kerle (2011) utilizaram classificação orientada a objeto associadas a 

algoritmos de classificação supervisionada para melhorar a escolha de objetos significativos 

para o mapeamento de cicatrizes de deslizamentos. Xu (2014) realizou um inventário de 

deslizamentos engatilhados por terremotos na China, por meio de interpretação de imagens de 

satélite de alta resolução, obtendo resultados para diversos terremotos no país. 

No entanto, fotografias aéreas abrangem pequenas áreas e possuem alto custo, bem 

como imagens de alta resolução, dificultando sua utilização prática para o monitoramento e 

identificação de cicatrizes (SOETERS; VAN WESTEN, 1996; ALKEVLI; ERCANOGLU, 

2011). A missão LANDSAT possui resolução de 30 metros, uma longa série histórica e 

disponibilização gratuita de imagens de todo o globo a cada oito dias (LOVELAND; 

DWYER, 2012). Alguns autores utilizaram o dado LANDSAT para o mapeamento de 

deslizamentos, obtendo resultados interessantes.  

Aksoy e Ercanoglu (2012) utilizaram classificação baseada em objeto e lógica Fuzzy 

para um deslizamento selecionado na Turquia utilizando dados do satélite LANDSAT ETM+. 

A abordagem classificou 988 objetos como deslizamentos e avaliaram os resultados do 

trabalho de acordo com a acurácia geral e com os erros de omissão e comissão. A melhor 

abordagem apresentou acurácia geral de 85,48%, 37,06% de erros de comissão e 16,5% de 

erros de omissão.  

Roessner et al. (2014) fizeram o uso combinado da série histórica de LANDSAT TM, 

LANDSAT ETM+, SPOT 1 e 5, ASTER e RapidEye para a identificação de deslizamentos no 

Quirguistão. Com uso de trajetórias temporais de NDVI os autores propuseram uma 

identificação automática de deslizamentos pela avaliação de mudanças nas respostas 

espectrais da vegetação. Foram identificados 250 deslizamentos, sendo que com a verificação 

de campo, a vasta maioria deles foi confirmada. 

O uso de índices de índices de vegetação tais como o NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) ou o EVI (Enhanced Vegetation Index) suavizam o efeito das sombras do 

relevo e podem ser uma alternativa para a identificação de cicatrizes de deslizamentos. 

Barlow, Martin e Franklin (2003) utilizaram dados LANDSAT ETM (Enhanced Thematic 

Mapper) e MDE para a identificação de cicatrizes de deslizamento no Canadá. Os autores 

utilizaram o índice de vegetação NDVI para suavizar os efeitos de sombras na topografia e 

facilitar a diferenciação entre vegetação e solo. A técnica empregada produziu acurácia geral 

de 75% na detecção de deslizamento com área superior a 1 ha. 

Behling et al. (2014) utilizaram a análise de curvas de NDVI e séries temporais de 

diversos sensores para a identificação automática de deslizamentos. Com o auxílio de MDE e 
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com o uso de sensores de alta resolução, a metodologia aplicou classificação baseada em 

objeto e identificou 612 deslizamentos na região. 

Alguns algoritmos de classificação de imagens de sensoriamento remoto têm mostrado 

bom desempenho para a separação de alvos com respostas espectrais complexas. O SVM 

(Support Vector Machine) é um dos algoritmos cujo uso aumentou muito na última década, 

sobretudo para o mapeamento de cobertura do solo (LV; XU, 2014). No comparativo com 

outros algoritmos tradicionais no sensoriamento remoto apresentou resultados superiores em 

diversos trabalhos (ALEXAKIS et al., 2014; WU; FU REN; NIU, 2014). 

Muitos autores têm utilizado o SVM aplicado a imagens LANDSAT para o 

mapeamento de desastres naturais, como queimadas e deslizamentos. San (2014) avaliou a 

utilização de SVM e dados ASTER para o mapeamento de deslizamentos na Turquia obtendo 

bom desempenho para as feições avaliadas. Moosavi, Talebi e Shirmohammadi (2014) 

produziram um inventário de deslizamentos utilizando SVM, imagens de alta resolução e 

NDVI, atingindo acurácia geral de 75%. 

No entanto o uso de um índice como o NDVI não é suficiente para a identificação de 

áreas de deslizamento, uma vez que ele amplifica as diferenças da vegetação, o que 

potencializa a confusão com solo exposto e outras feições com comportamento espectral 

semelhante. Além disso, a utilização de um único classificador pode não trazer toda a 

informação que se procura, sendo que, outros classificadores podem ter desempenho pior para 

um determinado alvo e melhor para outro, dependendo das interações e características do alvo 

e de seus vizinhos (CHANDRA; YAO, 2006; FOODY, 2009).  

A composição de Sistemas de Multiplos Classificadores (SMC) para a obtenção de 

melhores resultados de acurácia tem sido utilizada por muitos autores (BIGGIO; FUMERA; 

ROLI, 2010; DU et al., 2012; WOŹNIAK; GRAÑA; CORCHADO, 2014). De acordo com a 

literatura (CHANDRA; YAO, 2006), a diversidade de informação resulta em uma 

classificação mais acurada, pois utiliza as classificações de vários algoritmos com diferentes 

metodologias de separação de classes para compor uma única classificação final.  

Wu e Gao (2012) avaliaram a eficiência da combinação de múltiplos classificadores 

em imagens LANDSAT ETM+, obtendo melhor acurácia para a combinação do que para os 

classificadores sozinhos. Mellor et al. (2013) utilizaram a combinação de classificadores para 

a realização de um inventário florestal na Austrália, com base em imagens LANDSAT TM, 

atingindo acurácia de geral de 96% para a classificação final.  

A aplicação de um sistema de classificadores para identificar uma feição que possui 

características restritas e de difícil classificação pode ser uma alternativa para a obtenção de 
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um resultado mais acurado. No entanto, de acordo com Abe, Olugbara e Marwala (2014) 

considerando a vasta quantidade de algoritmos de classificação implementados para o 

sensoriamento remoto, a escolha dos mais adequados para os dados e os objetivos da 

classificação é a principal pergunta a ser respondida para a obtenção de bons resultados. 
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1.5. Área de Estudo 

 

A bacia hidrográfica do Rio Pilões é localizada na divisa entre os municípios de São 

Bernardo do Campo e São Vicente, no estado de São Paulo, Brasil. Entre os dias 11 e 12 de 

Dezembro de 1999, um evento severo de deslizamento atingiu a bacia hidrográfica do Rio 

Pilões (Figura 2). O deslizamento foi consequência de um acumulado de 230 mm de 

precipitação em quatro dias. O evento se caracterizou como um escorregamento remontante 

de grande porte, com avalanche de detritos, afetando aproximadamente 700 metros da rodovia 

Anchieta (OGURA, 2006). A região apresenta altos índices pluviométricos ao longo de todo o 

ano (acima de 300 mm), porém, os maiores índices são atingidos entre os meses de novembro 

e março, com médias mensais acima de 1000 mm (WOLLE, 1998).  

 

Figura 2 - Localização da área de estudo e imagem do deslizamento.  

 
Fonte: Manfré et al. (2014). 

 

A região onde ocorreu o deslizamento, a Serra do Mar, apresenta diversos elementos 

sob risco e diferentes eventos pluviométricos extremos (OGURA, op. cit.). O relevo da Serra 

do Mar possui descontinuidades abruptas subsuperficiais ao longo das encostas, que 

combinados com os altos índices pluviométricos da região formam as condições ideais para a 

ocorrência de grandes deslizamentos (GUIMARÃES et al., 2009). A figura 3 apresenta o 

deslizamento sobreposto a um Modelo Digital de Elevação e sua localização com relação aos 
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limites administrativos municipais e com a Rodovia Anchieta. Observa-se que a bacia 

hidrográfica do Rio Pilões se localiza em uma área de grande variação altimétrica, muito 

próxima ao traçado da Rodovia. 

 

Figura 3 - Localização do deslizamento em relação à Rodovia Anchieta e aos limites municipais e sobreposição a 

Modelo Digital de Elevação .  

 
Fonte: Elaboração Própria. 
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2. Metodologia de compartimentação do relevo 

 

2.1.1. Introdução 

 

O conceito de paisagem é definido pela combinação dinâmica de componentes 

homogêneos de cobertura do solo integrados com os ambientes físico, biótico e antrópico 

(MONTEIRO, 2001). O formato, tamanho, tipo, distribuição e organização desses 

componentes definem os aspectos básicos da paisagem. Uma paisagem pode ser dividida em 

unidades homogêneas ou em objetos, baseado nas suas características específicas (LANG; 

BLASCHKE, 2009). 

As bordas de unidades homogêneas da paisagem podem ser mapeadas utilizando 

diversos critérios para o agrupamento de componentes ou atributos que podem exibir altos 

graus de correlação (FERREIRA et al., 2011). Atualmente, diversos métodos para a avaliação 

da estrutura da paisagem estão disponíveis e são principalmente baseados no processamento 

de informações geográficas e de dados de sensoriamento remoto. A delimitação das unidades 

da paisagem é fundamental para a qualidade da análise (LANG; BLASCHKE, 2009).  

Considerando apenas o aspecto físico da paisagem, o relevo permite o delineamento 

de áreas homogêneas com um conjunto particular de dinâmicas e restrições no que tange ao 

uso de solo. Na literatura (LUCENA, 1998; FERREIRA et al., 2011) existe a definição de 

Unidades Básicas de Compartimentação (UBCs), que correspondem a células básicas 

adequadas para avaliação geotécnica e geoambiental, permitindo o uso de técnicas de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto (VEDOVELLO, 1999 e 2000). As 

compartimentações fisiográficas são definidas como áreas de terreno homogêneo que se 

diferem da vizinhança (VEDOVELLO; MATTOS, 1993; VEDOVELLO, 1999 E 2000). 

Vedovello e Mattos (1993) propuseram um procedimento baseado na utilização de 

imagens de satélite para a compartimentação fisiográfica e caracterização geotécnica. O 

método proposto é vantajoso quando comparado aos outros métodos previamente propostos 

(SOARES; FIORI, 1976; VENEZZIANI; ANJOS, 1988). O procedimento é abrangente e os 

resultados obtidos a partir da análise geotécnica podem ser integrados com variáveis 

ecológicas, socioeconômicas e outras, como visto nos estudos de Crepani et al. (1996), Spörl 

e Ross (2004) e Manfré et al. (2013), que envolveram a análise de fragilidade ambiental e 

susceptibilidade a erosão. As UBCs nesses estudos foram obtidas por fotointerpretação 

sistemática de elementos estruturais e de tons em imagens de satélite ou fotografias aéreas. A 

análise da imagem é baseada nas diferenças de homogeneidade, entropia e assimetria de 
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elementos texturais e tonais. A análise também leva em consideração outras propriedades da 

paisagem, tais como o tipo, densidade, arranjo e grau de estruturação dos elementos 

(SOARES; FIORI, 1976; VEDOVELLO, 1993 e 2000). 

No Brasil, alguns estudos têm sido realizados utilizando essas técnicas e UBCs como a 

unidade de análise. Foram identificados locais para a disposição final de resíduos em uma 

área urbana densa (IG/SMA, 1999; BROLLO, 2001), um sistema integrado de informação 

geoambiental para a gestão costeira (SOUZA et al., 2001) e orientações para a restauração 

socioambiental foram desenvolvidos em áreas de mineração (FERREIRA et al., 2005). 

Diversos autores (KEMPER; MACDONALD, 2009; SHARMA, 2009; BROOKES, 

2010; PARTRIDGE et al., 2010) utilizaram compartimentações fisiográficas para estudos 

preliminares. Compartimentações fisiográficas são comumente usados como a unidade de 

análise, particularmente em estudos ambientais. Outras abordagens de compartimentação do 

relevo têm sido propostas por autores na literatura (SAADAT et al., 2008; DRAGUT; 

EISANK, 2012; CAMARGO et al., 2012) e envolvem metodologias analíticas e o uso de 

dados de Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) ou outros dados topográficos digitais. 

Os dados SRTM são gratuitos e cobrem todo o globo, sendo um conjunto de dados 

importantes para estudos preliminares e topográficos. São úteis para o planejamento urbano, 

de transporte e de bacias hidrográficas. O conjunto de dados SRTM foi desenvolvido durante 

uma missão envolvendo a NASA e as agências espaciais italiana e alemã. Os dados foram 

coletados em fevereiro de 2000 para fornecer cobertura global de elevação com uma 

resolução de 90 metros, exceto nos EUA, onde a resolução é de 30 metros e o erro é inferior a 

6 metros (WERNER, 2001; RABUS et al., 2003; FARR et al., 2007). 

Além do MDE, várias derivações podem ser desenvolvidas utilizando esta informação, 

tal como a declividade, orientação, sombreamento, curvaturas (vertical e horizontal) e 

densidade de drenagem. Como o MDE é uma informação contínua, é possível utilizar 

métodos de interpolação que melhoram a resolução dos dados. Valeriano (2011) utilizou um 

modelo de interpolação para obter dados de alta resolução para o Brasil (resolução de 30 

metros). Este produto e o método para obtê-lo estão disponíveis gratuitamente a partir do site 

do Departamento de Sensoriamento Remoto do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, Brasil). 

Saadat et al. (2008) propuseram uma abordagem quantitativa para classificação da 

paisagem com base em MDE e imagens do satélite Advanced Spaceborne Thermal Emission 

and Reflectance Radiometer (ASTER). Gradientes de declividade, relevo e padrões de 

densidade de drenagem foram utilizados como parâmetros de identificação. As imagens 
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ASTER foram utilizadas para delinear vários tipos de formas do relevo. Os autores utilizaram 

uma bacia hidrográfica como área de estudo, e resultados muito precisos foram alcançados. 

Uma vez que os dados estão disponíveis gratuitamente, esta abordagem pode ser replicada. 

Dragut e Eisank (2012) propuseram um método que utiliza dados SRTM global, um 

detector de fator de escala automática e análise de imagem baseada em objeto (OBIA, do 

inglês Object Based Image Analysis) para classificar a topografia em todo o mundo. Esta 

abordagem envolve a decomposição da superfície do solo em objetos homogéneos. Dados de 

elevação são automaticamente segmentados, e o parâmetro de escala ideal é identificado 

através de uma análise de diferença da variância. Os critérios de classificação são baseados 

em valores de elevação médios e seus respectivos desvios-padrão. Os resultados incluem 

limites que correspondem a descontinuidades naturais em escala regional.  

No mesmo contexto, Camargo et al. (2012) classificaram as formas do relevo com 

base em vários atributos geomorfométricos e texturais obtidos a partir de dados 

ASTER/Terra. Os resultados foram avaliados com base em um mapa de referência, e fortes 

concordâncias entre os dois mapas foram encontradas; assim, a técnica foi eficaz para a 

extração de formas de relevo. 

A técnica OBIA permite a classificação de imagens com base em regiões homogêneas 

da imagem (objetos). Diversas variáveis e características de imagem, como textura, contexto e 

estatísticas espectrais, podem ser analisadas (BLASCHKE et al., 2000). De acordo com Farr 

et al. (2007), os dados SRTM podem ser utilizados em áreas urbanas, sendo pouco afetados 

por construções. A técnica proposta pode substituir interpretações visuais tradicionais em 

delinear subdivisões fisiográficas. Alguns autores utilizaram a banda 5 do infravermelho 

médio LANDSAT TM 5 para executar essas interpretações. Nas áreas urbanas, no entanto, a 

interpretação do terreno pode ser afetada por edifícios. 

No que diz respeito à disponibilidade de dados de elevação e a robustez de abordagens 

baseadas em objeto para delinear compartimentações fisiográficas em grandes áreas, é 

importante o desenvolvimento de métodos que podem ser replicados em análises regionais ou 

locais. Além disso, os resultados específicos possam ser gerados com o objetivo de analisar os 

aspectos fisiográficos característicos de uma região, como susceptibilidade a erosão, perigos, 

conservação ambiental e hidrologia. Este estudo foi realizado para avaliar a aplicação regional 

e local do método de análises desenvolvido por Dragut e Eisank (2012) e para desenvolver 

uma abordagem local, que identifica as áreas de risco, processos erosivos e formas do relevo. 
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2.1.2. Metodologia 

 

Os dados SRTM que cobrem o Estado de São Paulo, em sua resolução original, foram 

obtidos no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, do inglês United States 

Geological Survey). Os dados interpolados do SRTM para a cidade de São Paulo foram 

obtidos do site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os modelos foram 

desenvolvidos utilizando o programa eCognition Developer 8 (Trimble, 2011). As áreas de 

validação (Município e Estado de São Paulo) foram selecionadas com base em sua 

heterogeneidade geomorfológica e na disponibilidade de mapas e descrições do relevo para a 

validação da análise. As localizações do Município de São e do Estado de São Paulo são 

apresentadas na figura 4. 

 

Figura 4. - Localização do Município e do Estado de São Paulo. 

 
Fonte: traduzido de Manfré, Nóbrega e Quintanilha (2014). 
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A metodologia para classificar a topografia seguiu a proposta de Dragut e Eisank 

(2012). Os autores apresentaram um método para definir o fator de escala do processo de 

segmentação e utilizaram três diferentes fatores de escala para cada nível da classificação: 901 

para o nível 1, 181 para o nível 2 e 80 para o nível 3, de acordo com a variabilidade na escala 

global. Neste trabalho, um método semelhante foi aplicado nas escalas regional (Estado de 

São Paulo) e local (Município de São Paulo). Os dados SRTM com resolução espacial de 90 

metros foram utilizados para analisar o Estado de São Paulo e os dados TOPODATA (INPE, 

2011) com resolução de 30 metros foram utilizados para a análise regional do Município de 

São Paulo. 

Para analisar o Estado de São Paulo os fatores de homogeneidade de forma e 

compacidade foram ajustados para zero. Em relação à metodologia de Dragut e Eisank (2012) 

a única diferença foi o fator de escala para a segmentação. Dessa maneira, a definição das 

bordas das regiões topográficas é estabelecida de acordo apenas com as características do 

relevo. Em uma análise regional, a classificação se torna relativa, dependendo dos limites da 

área de estudo. No caso do Estado de São Paulo, parte dos limites políticos corresponde a 

descontinuidades naturais (e.g. grandes rios e o litoral). A aplicação desse método para o 

Estado de São Paulo, dessa maneira, produzirá resultados condizentes com a realidade. Os 

resultados foram analisados considerando mapas e descrições geomorfológicas da área. As 

pesquisas de Martinelli (2009) e Ross e Moroz (1997) foram utilizadas como referência para a 

avaliação dos resultados em escala regional. 

Para a análise local, a topografia do Município de São Paulo foi extraída da análise 

para todo o Estado. As verificações foram realizadas baseadas nos estudos de Ab’Saber (1957 

e 1969), Silveira (2008) e do mapa Geotécnico do Município de São Paulo (PMSP; IPT, 

1991), fornecido pela Secretaria do Meio Ambiente do Município de São Paulo. Esse mapa 

contém informações sobre a geologia, solo e relevo, importantes para avaliar as componentes 

fisiográficas do relevo. De acordo com Alves e Castro (2003), a geologia e o relevo estão 

relacionados, primariamente devido às variações climáticas durante o Quaternário 

(BIGARELLA, 1964; BIGARELLA; MOUSINHO; SILVA, 1965; TRICART, 1972; 

BÜDEL, 1982). 

A metodologia empregada aos dados TOPODATA foi semelhante, porém 

considerando apenas os limites do Município de São Paulo. Os dados locais resultam em 

diferentes características do terreno, que são abordados no método com base em parâmetros 

estatísticos como elevação média e variância. Geralmente, os parâmetros de escala para 
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segmentação podem ser definidos usando métodos exploratórios subjetivos de tentativa e erro 

(MEINEL; NEUBERT, 2004). Os parâmetros de escala são muito importantes para o 

processo de segmentação (i.e., dividir imagens de sensoriamento remoto em regiões discretas 

ou objetos) e fundamentais para a classificação e precisão estatística (BLASCHKE, 2003; 

ADDINK; DE JONG; PEBESMA, 2007). O fator de escala para a segmentação da imagem 

foi ajustado para 52, i.e., valor que não produz nenhuma mudança na variância local (Figura 

5). 

 

Figura 5. -  Fator de escala e variância local para o recorte do Município de São Paulo.  

 
Fonte: traduzido de Manfré, Nóbrega e Quintanilha (2014). 

 

A definição do subconjunto espacial é importante porque os limites do Município de 

São Paulo não correspondem totalmente às características naturais, como vales e divisores de 

bacias hidrográficas, por exemplo. Portanto, uma definição razoável da área analisada deve 

considerar as descontinuidades naturais para além dos limites da cidade. Esta etapa é 

importante, porque o primeiro critério de classificação requer a utilização da média de 

elevação no subconjunto analisados. O mapa resultante foi novamente comparado com o 

mapa geotécnico e as descrições geomorfológicas do Município de São Paulo (AB'SABER, 

1957 e 1969; SILVEIRA, 2008). 

Uma abordagem diferente, que inclui a utilização dos dados derivados do MDE foi 

desenvolvida. O objetivo foi melhorar os resultados de segmentação e facilitar a definição dos 

critérios de classificação. De acordo com Valeriano (2003a), a geração de produtos derivados 

do SRTM possui várias restrições e deve ser realizada com cuidado, principalmente em 

regiões onde os dados têm uma resolução mais baixa. Os produtos TOPODATA que foram 

Fator de escala 

V
a
ri

â
n
c
ia

 l
o
c
a

l 



38 

 

gerados seguindo o método de Valeriano (2002, 2003a e 2003b) e Valeriano e Carvalho 

Junior (2003) foram utilizados neste estudo. 

Além disso, as classes definidas por Dragut e Eisank (2012) foram propostas para a 

classificação de formas de relevo em uma escala global; portanto, eles não eram apropriados 

para aplicações locais. A especificação das classes de paisagem neste estudo é baseada na 

necessidade de um mapa multiuso que possa ser usado para vários propósitos de planejamento 

e para outras áreas. 

Consequentemente, com base em métodos apresentados na literatura, tais como o de 

Saadat et al. (2008), outras variáveis além da elevação podem ser utilizadas para delinear 

regiões homogêneas do relevo. A nova abordagem proposta neste trabalho visa diminuir a 

relatividade da análise. Devido às características do terreno, os valores são localmente 

extraídos e variam de uma área de estudo para outra. Com este objetivo em mente, o segundo 

nível dos critérios de classificação foi definido com base em limites de referência 

geomorfológicos (CHRISTOFOLETTI 1974 e 1979; MOREIRA; PIRES NETO, 1998), que 

são valores particulares da declividade e elevação. Terrenos levemente inclinados e mais 

íngremes são definidos usando limiares de declividade de 6.5º e 11° e feições elevadas e 

baixas são definidas pelo limiar de altitude de 760 metros. As classes de forma do relevo 

resultantes foram rampas, colinas baixas, colinas altas, montanhas e planaltos. Estas classes 

foram subdivididas em classes alta e baixa com base nas elevações médias dos objetos de 

imagem, como mostrado na Figura 6. 

 

Figura 6. - Exemplo de objetos da imagem e seus valores médios de elevação. 

 
Fonte: traduzido de Manfré, Nóbrega e Quintanilha (2014). 
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A segmentação nesta nova abordagem foi definida utilizando outras variáveis além da 

elevação numérica (ZN): a densidade de drenagem (DD), curvatura horizontal (HN), de 

curvatura vertical (VN) e a declividade (SN). Todos estes dados foram obtidos a partir dos 

dados SRTM interpolados que estão disponíveis no conjunto de dados TOPODATA (INPE, 

2011). O uso destes dados auxiliares é consistente com a hipótese de compartimentação do 

relevo e é uma tentativa de tornar mais evidentes características topográficas (VALERIANO, 

2003ª; VALERIANO; CARVALHO JÚNIOR, 2003). 

A segmentação é um passo importante no processo de classificação OBIA. Para 

produzir bons resultados, é importante identificar o melhor conjunto de variáveis para a 

definição das regiões homogêneas da imagem (objetos). Assim, a todas as variáveis 

selecionadas foram atribuídos o mesmo peso para o processo de segmentação, visando 

equalizar as características topográficas. Seguindo Dragut e Eisank (2012), os fatores de 

forma e de compacidade foram ajustados para zero, eliminando, assim, os efeitos de quaisquer 

formas definidas sobre os objetos de imagem. Além disso, para preservar os parâmetros de 

análise, um fator de escala de 52 foi usado, ou seja, o mesmo fator usado na outra abordagem 

que não apresenta diferença na variância local. 

Em conformidade com as definições geomorfológicas apresentadas por Christofoletti 

(1974), um sistema de classificação de árvore de decisão foi desenvolvido, como mostrado na 

Figura 2.11. O limiar de primeiro nível foi mantido, pois a elevação representa um critério de 

classificação do relevo que foi apresentado por vários autores (CAMARGO et al., 2009). 

Assim, a relatividade da análise foi mantida porque a elevação média varia de acordo com o 

subconjunto selecionado. O critério seguinte, no entanto, reduz a relatividade local, ao fundir 

classes do nível 3 – colinas altas e colinas baixas. No segundo nível de classificação, os 

limiares de Christofoletti (1974 e 1979) e Moreira e Pires Neto (1998) foram utilizados para 

definir as subdivisões do relevo, o que resultou nas seguintes classes: 

 Rampas 

 Colinas Baixas 

 Colinas Altas 

 Planalto 

 Montanhas 

 

Para a classificação do segundo nível, Dragut e Eisank (2012) propuseram o uso do 

desvio padrão da elevação. A média e o desvio-padrão calculado servem como os limiares 
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para a definição das classes. O desvio padrão da elevação representa a gradiente de inclinação 

de cada objeto. Portanto, a utilização da declividade é uma característica intrínseca deste 

método. O uso direto da declividade do terreno permite a aplicação de valores de referência 

para extrair a fisionomia do relevo. 

Para aplicar uma abordagem baseada em formas do relevo e para produzir um mapa 

com aplicações diretas no planejamento do uso da terra, as curvaturas do relevo devem ser 

consideradas. Portanto, as áreas côncavas e convexas das montanhas e colinas (baixo e alto) 

foram delineadas com base nos valores médios da curvatura vertical. Para as rampas, os 

valores médios da curvatura horizontal foram utilizados para delinear os terraços e planícies 

de inundação. Os planaltos definidos no nível 2 não foram subdivididos porque eles já 

constituem uma importante classe de relevo. Os valores negativos ou positivos das curvaturas 

verticais e horizontais foram os critérios utilizados para determinar se uma vertente era 

côncava ou convexa. Maiores detalhes e melhor delimitação de áreas de risco podem ser 

produzidas através da definição de classes, de acordo com os mais altos valores dessas 

variáveis. 

Para o terceiro nível da classificação do relevo, os métodos descritos por Ross (1994) 

e Crepani et al. (1996) foram utilizados porque podem dividir a paisagem em áreas com 

potencial de erosão. Um dos objetivos principais da compartimentação do relevo foi 

desenvolver unidades de análise de potencial de erosão e de outras áreas de atuação, tais como 

zoneamento ecológico-econômico, planejamento residencial, gestão de emergência, proteção 

ambiental e drenagem urbana. Portanto, curvaturas horizontais e verticais foram utilizadas 

como critérios para definir classes particulares. Para este efeito, classes de declividade 

côncavas e convexas foram definidas, além de áreas de erosão e planícies de inundação. Os 

resultados foram validados com base nas descrições do relevo e em mapas. 

A Tabela 1 apresenta um resumo dos critérios metodológicos e dos dados utilizados 

em cada abordagem. 
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Tabela 1. - Resumo dos dados utilizados em cada método. 

Escala Dados Estratégia 

metodológica 

Variáveis para 

Segmentação 

Variáveis para 

Classificação 

Resolução 

do dado 

Regional (Estado de São 

Paulo) 

SRTM 

 

Dragut and Eisank 

(2011) 

ZN Level 2, Level 3 

Desvio-Padrão 

de ZN 

90 m 

Local (Município de São 

Paulo) 

TOPO

DATA 

Dragut and Eisank 

(2011) 

ZN, SN, DD, 

HN and VN 

Level 2, Level 3 

Desvio-Padrão 

de ZN 

30 m 

Local (Município de São 

Paulo) 

TOPO

DATA 

Nova metodologia ZN, SN, DD, 

HN and VN 

Level 2 Média 

de SN, Level 3 

Média de HN e 

VN 

30 m 

ZN – Elevação Numérica; SN – Declividade Numérica; DD – Densidade de Drenagem, HN – Curvatura 

Horizontal Numérica; VN – Curvatura Vertical Numérica 

Fonte: traduzido de Manfré, Nóbrega e Quintanilha (2014). 

 

2.1.3. Resultados 

 

O mapa das compartimentações do relevo do Estado de São Paulo é apresentado na 

Figura 7; foi desenvolvido utilizando uma aplicação regional do método de Dragut e Eisank 

(2012). O mapa mostra uma grande área de planícies e planaltos homogêneos que dividem as 

partes do Centro-Leste e Leste do estado. As bordas de várias características fisiográficas 

conhecidas, como as Cuestas na região Central, os Vales do Ribeira (Sul) e do Paraíba 

(Leste), e as Serras da Mantiqueira (Leste) e do Mar (Litoral), são aparentes. 
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Figura 7. - Mapa da Compartimentação do relevo para o Estado de São Paulo. As seguintes regiões são 

destacadas: A) Vale do Paraíba; B) Serra do Mar; C) Vale do Ribeira; D) Cuesta Central; E) Vale do Tietê; F) 

Vale do Paranapanema; e G) Serra da Mantiqueira. 

 

Fonte: traduzido de Manfré, Nóbrega e Quintanilha (2014). 

 

A Figura 8 apresenta o mapa de relevo Estado de São Paulo, com uma classificação 

topográfica mais refinada. Algumas particularidades do relevo que aparecem na Figura 7 são 

enfatizadas pelo refinamento classes neste mapa, e outras feições também estão representadas. 

As bordas das planícies fluviais e algumas das represas e açudes do estado são mostradas. A 

maior parte do estado é classificada como planícies irregulares. 
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Figura 8. - Mapa das formas do relevo para o Estado de São Paulo. As seguintes regiões são destacadas: A) Vale 

do Paraíba; B) Serra do Mar; C) Vale do Ribeira; D) Cuesta Central; E) Vale do Tietê; F) Vale do 

Paranapanema; e G) Serra da Mantiqueira. 

 

Fonte: traduzido de Manfré, Nóbrega e Quintanilha (2014). 

 

O mapa da compartimentação topográfica resultante de forma geral representa o 

relevo do Estado de São Paulo. Em uma comparação com os mapas geomorfológicos 

(ALMEIDA, 1964; IPT, 1981, ROSS; MOROZ, 1997; IBGE, 2000), vários limites e formas 

do relevo são consistentes, e as classificações dos dois mapas são semelhantes. Os 

componentes mais evidentes são as seguintes: Vale do Paraíba, que está localizado no lado 

oriental extremo do estado; Vale do Ribeira de Iguape, que está localizado na parte sul do 

Estado; Planícies costeiras (limites Sudeste); Serras da Mantiqueira e do Mar (localizado no 

extremo leste do Estado) e as Cuestas na parte Centro-Sul do Estado. 

O mapa de formas do relevo Estado de São Paulo mostra o relevo em maior detalhe, 

i.e., subdividindo cada uma das classes apresentadas na Figura 7 em duas classes. Planícies 

fluviais e represas são definidas neste nível. As planícies dos rios Tietê e Paranapanema e 

outros grandes rios são identificados. O Vale do Rio Paraíba é dividido em planícies 

irregulares e planícies; as Serras da Mantiqueira e do Mar adjacentes a este vale são 

subdivididas em colinas rugosas e montanhas baixas e montanhas altas. A mesma divisão é 
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apresentada para as Cuestas e outras formações montanhosas na parte Centro-Sul do estado. A 

maior parte do Estado é classificada como planícies irregulares. 

Em geral, o resultado da classificação fornece um mapa altamente detalhado do relevo 

do Estado de São Paulo. Quando comparado com os mapas de Ross e Moroz (1997) e IBGE 

(2000), i.e., os mais recentes mapas geomorfológicas da região, esta classificação fornece um 

mapa preciso de forma eficiente com um alto nível de detalhe e limites refinados. Quando 

comparados com os resultados de Martinelli (2009), o mapa também mostra vários recursos 

com elevado nível de detalhe. 

A Figura 9 apresenta o mapa do relevo do Município de São Paulo, que foi extraído a 

partir do mapa na Figura 7. A fisiografia é essencialmente dividida em planaltos e colinas e 

montanhas. As bordas das Serras da Cantareira (Norte) e do Mar (Sul) são as únicas 

descontinuidades naturais mostradas no mapa. A Figura 10 apresenta o mapa de formas do 

relevo do Município de São Paulo, que foi extraído a partir do mapa na Figura 8. O relevo 

predominante na cidade é de planaltos, embora suas bordas neste mapa sejam mais refinadas 

do que as apresentadas na Figura 9. 
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Figura 9. - Mapa da compartimentação do relevo para o Município de São Paulo, recorte do Mapa para o Estado 

de São Paulo. As seguintes regiões são destacadas: A) Rio Tietê; B) Rio Pinheiros; C) Serra da Cantareira; e D) 

Serra do Mar. 

 

Fonte: traduzido de Manfré, Nóbrega e Quintanilha (2014). 
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Figura 10. - Mapa das formas do relevo para o Município de São Paulo, recorte do Mapa para o Estado de São 

Paulo. As seguintes regiões são destacadas: A) Rio Tietê; B) Rio Pinheiros; C) Serra da Cantareira; e D) Serra do 

Mar.  

 

Fonte: traduzido de Manfré, Nóbrega e Quintanilha (2014). 
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Os resultados da abordagem local, utilizando o método de Dragut e Eisank e (2012) 

são apresentados nas Figuras 11 e 12. A Figura 11 apresenta a compartimentação do relevo 

para o Município de São Paulo, e a Figura 12 apresenta o as formas do relevo para a mesma 

localidade. Na Figura 11, quatro classes são representadas dentro dos limites do Município de 

São Paulo. A Serra da Cantareira (Norte) é classificada como montanhas e planícies fluviais 

proeminentes são delineadas. O mapa da Figura 12 mostra sete classes dentro dos limites da 

cidade de São Paulo. As bordas da Serra da Cantareira são mais evidentes, embora a maior 

parte da cidade ainda seja classificada como planaltos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Figura 11. - Mapa da compartimentação do relevo para o Município de São Paulo utilizando abordagem local. 

As seguintes regiões são destacadas: A) Rio Tietê; B) Rio Pinheiros; C) Serra da Cantareira; e D) Serra do Mar. 

 

Fonte: traduzido de Manfré, Nóbrega e Quintanilha (2014). 
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Figura 12. - Mapa de formas do relevo para o Município de São Paulo utilizando a abordagem local. As 

seguintes regiões são destacadas: A) Rio Tietê; B) Rio Pinheiros; C) Serra da Cantareira; e D) Serra do Mar. 

 
Fonte: traduzido de Manfré, Nóbrega e Quintanilha (2014). 
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crescimento urbano, a dinâmica de erosão e da alta densidade urbana da cidade de São Paulo, 

as classes definidas dos acidentes geográficos foram baseadas na topografia de encostas e 

planícies para delinear áreas que são suscetíveis a inundações, erosão, deslizamentos de terra, 

problemas de drenagem, questões ambientais e vários tipos de uso da terra. As classes 

definidas foram planícies de inundação, terraços, planaltos, colinas côncavas, colinas 

convexas, montanhas côncavas e montanhas convexas. 

 

Figura 13 - Metodologia proposta para a compartimentação e identificação de formas do relevo. 

 

Fonte: Adaptado de Manfré, Nobrega e Quintanilha (2014).. 

 

O mapa da Figura 14 apresenta as compartimentações do relevo para o Município de 

São Paulo; os compartimentos foram gerados utilizando o novo método proposto. As classes 

definidas foram rampas, colinas baixas, colinas altas, montanhas, planaltos e montanhas. Os 

limites e formas das Serras da Cantareira e do Mar e do planalto central são aparentes. 

O mapa de formas do relevo do Município de São Paulo com base no novo método é 

apresentado na Figura 15. Além de corpos d'água, sete classes foram obtidas. As feições de 

relevo são subdivididas, e as barragens que atravessam as bacias hidrográficas são bem 

definidas. As planícies de inundação e terraços ao longo dos principais rios da cidade (Tietê, 

Pinheiros e Tamanduateí) são delineadas. 
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Figura 14 - Mapa da compartimentação do relevo para o Município de São Paulo utilizando a nova metodologia 

proposta. As seguintes regiões são destacadas: A) Rio Tietê; B) Rio Pinheiros; C) Serra da Cantareira; e D) Serra 

do Mar. 

 
Fonte: traduzido de Manfré, Nóbrega e Quintanilha (2014). 
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Figura 15. - Mapa das formas do relevo para o Município de São Paulo utilizando a nova metodologia proposta. 

As seguintes regiões são destacadas: A) Rio Tietê; B) Rio Pinheiros; C) Serra da Cantareira; e D) Serra do Mar. 

 
Fonte: traduzido de Manfré, Nóbrega e Quintanilha (2014). 
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2.1.4. Discussão 

 

Este capítulo apresenta uma adaptação do método de Dragut e Eisank (2012) para 

definição de compartimentações e formas de relevo regional e local. O método adaptado, 

quando aplicado ao Estado de São Paulo como uma abordagem regional, forneceu resultados 

razoáveis. Foram definidos os limites do relevo, e foram encontradas características 

semelhantes às descritas na literatura geomorfológica (ALMEIDA, 1964; IPT, 1981; ROSS; 

MOROZ, 1997; IBGE, 2000; MARTINELLI, 2009). A abordagem local proposta neste 

trabalho utiliza dados derivados de MDE para a segmentação e classificação. Esta abordagem 

forneceu um mapa refinado que mostra, em detalhe considerável, as características 

topográficas descritas na literatura. 

Os resultados satisfatórios obtidos para a análise do Estado de São Paulo podem ser 

atribuídos aos limites políticos do estado, que correspondem a limites naturais. Essa 

característica facilita a análise, porque a avaliação é baseada em estatísticas da área total 

analisada. Além disso, o Estado de São Paulo tem uma geomorfologia heterogênea que é 

classificada em termos de elevação e gradientes de declividade, sendo bem representada pelas 

oito classes propostas. 

Portanto, o método proposto pode ser aplicado à escala regional obtendo-se resultados 

satisfatórios. Este desempenho favorável é o mais provável devido ao tamanho da região, que 

contém um conjunto muito variado de objetos que melhoram os critérios de classificação, que 

se baseiam nas estatísticas dos objetos. Assim, a elevação média e o desvio padrão são úteis 

para a classificação das formas de relevo. 

A análise pode ser mais elaborada para produzir um mapa de formas do relevo mais 

detalhado. A definição de critérios mais refinados iria depender da finalidade da análise. A 

importância do estudo de caso da abordagem regional é demonstrar o potencial e adequação 

deste método para a análise regional. 

A taxonomia apresentada para as formas de relevo encontradas não é a mais adequada 

para as características do Estado de São Paulo. Ajustes devem ser feitos para melhorar este 

trabalho e desenvolver uma nomenclatura adequada para o mapa de relevo.  

Quando utilizado num contexto local, o método proposto de maneira geral define bem 

os compartimentos e formas do relevo, como mostrado nas Figuras 9 e 10. Algumas 

características fisiográficas são definidas na Figura 10. No entanto, o Município de São Paulo 

foi essencialmente classificado como planalto e colinas altas, omitindo detalhes de sua 
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topografia heterogênea. Essa deficiência é claramente devido à escala de análise, adequada 

para uma área muito maior com maiores variações de altitude e inclinação. 

A mesma falta de detalhe está presente na Figura 11, embora novos limites apareçam 

neste mapa. Colinas altas são delineadas nas partes Sudeste e Oeste do município. O resultado 

também não representa o relevo diverso da área de estudo, especialmente nas regiões Central 

e Sul da cidade (AB'SABER, 1957 e 1969; SILVEIRA 2008, PMSP; IPT, 1991). 

Estes produtos indicam que o método proporciona bons resultados em uma escala 

regional, e ele pode ser usado com restrições particulares em uma escala local. Uma extração 

desta análise regional deve ser cuidadosamente analisada; o método pode ser utilizado, 

dependendo do tamanho da extração e da finalidade da análise. 

Portanto, essa abordagem é eficiente para apoiar o planejamento do uso do solo, bacias 

hidrográficas, e de redes de transporte, entre outros usos. A abordagem pode ser replicada em 

qualquer análise regional e exige apenas a verificação e ajustes particulares (fatores de escala, 

regras de classificação e tamanho da área), dependendo das especificações geomorfológicas e 

dos objetivos da classificação. 

O mapa da Figura 12 apresenta uma área classificada como planícies, e os limites das 

principais Serras não coincidem com as descrições publicadas ou com o mapa geotécnico 

(AB'SABER, 1957 e 1969; PMSP; IPT, 1991). Esta área é seccionada pela Serra do Mar, que 

foi delineada bem nas Figuras 9 e 10. Esse erro de classificação pode ser atribuído ao 

tamanho da área de análise ou aos critérios de classificação (a média dos desvios-padrão dos 

objetos era muito baixa). 

No entanto, a análise abrangeu uma área que se estendia muito além dos limites do 

Município de São Paulo, ou seja, as quatro classes são representadas dentro dos limites da 

cidade. Esta situação indica que a área tem uma geomorfologia muito heterogênea. Portanto, o 

uso de dados de resolução mais alta pode ser uma abordagem melhor para esta região. 

O mapa de formas do relevo da Figura 12, que foi derivado do mapa da Figura 11, não 

fornece uma caracterização superior do Município de São Paulo, quando comparado com as 

descrições de Ab'Saber (1957), Silveira (2008) e PMSP e IPT (1991). O único refinamento 

representado por este mapa com relação ao da Figura 10 é a delimitação das principais 

planícies fluviais. 

A utilização dos dados interpolados não se justifica, uma vez que não trouxe melhora 

considerável. A aplicação direta do método de análise em escala local não fornece os 

resultados esperados. Este desempenho não deve ser atribuído aos dados, uma vez que está 

essencialmente relacionado com o método que utiliza todo o subconjunto estatístico para 
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definir os limiares de classificação. Esta análise é relativa; assim, a classificação varia 

dependendo do subconjunto. Portanto, a aplicação regional do método global proposto é 

razoável e dá bons resultados, mas a sua aplicação local é limitada e deve ser cuidadosamente 

analisada. 

A densidade de drenagem e as curvaturas horizontal e vertical são variáveis altamente 

dependentes das formas topográficas; essas variáveis melhoram a segmentação gerando 

objetos mais homogêneos. As curvaturas horizontal e vertical e a declividade numérica 

influenciaram de forma semelhante nos resultados da classificação de formas do relevo, uma 

vez que foram adicionadas à análise outras variáveis topográficas. Essas melhorias são 

preconizadas na literatura (VALERIANO, 2003ª; TUCKER et al., 2001; SPÖRL; ROSS, 

2004; CREPANI et al., 1996,). 

A nova abordagem forneceu um mapa muito semelhante ao mapa geotécnico (PMSP; 

IPT, 1991) e às descrições de AB'SABER (1957) e SILVEIRA (2008). A Serra da Cantareira 

e o Pico do Jaraguá são delineados na Figura 14, assim como as características de montanha 

nas regiões Leste, Oeste e Sul da cidade. Além disso, a área elevada na parte Central da 

cidade (Espigão Central), entre as duas principais planícies fluviais é delineada e é 

classificada como montanha. No entanto, a diferença mais importante deste produto é a 

classificação dos planaltos, que são restritos a áreas muito pequenas. O mapa também é 

consistente com o mapa geotécnico pela PMSP e IPT (1991) e as descrições por Ab'Saber 

(1957). 

O mapa da Figura 15 representa a aplicação da nova abordagem para a classificação de 

formas do relevo e é um produto muito mais refinado do que os outros mapas apresentados 

neste trabalho. Terraços são separadas e planícies de inundação foram delineadas nas áreas de 

rampa. Esta subdivisão permite a análises que subsidiam problemas de drenagem urbana, 

importantes quando se considera a alta densidade populacional da cidade de São Paulo. 

Fluxos de águas pluviais, erosão e dinâmicas de inundação podem ser analisados e planos de 

prioridade podem ser desenvolvidos. Além disso, o desenvolvimento em terraços deve ser 

analisado, pois alterações nessas regiões podem produzir graves problemas na dinâmica de 

erosão e impactar negativamente no ecossistema do rio. Este mesmo cuidado deve ser tomado 

em qualquer intervenção em planícies de inundação. 

Colinas altas e baixas foram ambas delineadas entre as encostas côncavas e convexas. 

O mesmo critério foi adotado para as montanhas. Esta abordagem permite a identificação das 

áreas mais suscetíveis à erosão, deslizamentos de terra e problemas de drenagem. A 

abordagem também pode ser útil no planejamento de uso da terra em planícies urbanas em 
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outras regiões, pois indica as áreas em que a intervenção deve ser realizada com maior 

cautela. Notavelmente, as classes de vertentes côncavas caracterizam a continuidade da 

drenagem, que é um parâmetro importante na abordagem de questões ambientais, 

particularmente aqueles associados com a erosão e preservação dos ecossistemas de água. A 

conservação da vegetação nessas áreas é fundamental para vários processos, incluindo a 

conservação do solo e manutenção do ciclo hidrológico (COROMINAS, 2005). 

No entanto, um melhor estudo da drenagem urbana pode resultar do uso de alta 

resolução informação topográfica, como mostrado por Sreedevi et al. (2013). Segundo esses 

autores, uso de dados SRTM e análises de geoprocessamento da drenagem urbana são mais 

apropriadas do que os métodos convencionais. Essas análises podem ser muito úteis para a 

implantação de aproveitamento de águas pluviais e manejo de bacias hidrográficas. 

Um exemplo de erosão em áreas côncavas é a grande cicatriz de deslizamento de terra 

próxima à Rodovia Anchieta, em São Paulo. O deslizamento de terra ocorreu em dezembro de 

1999 durante a estação chuvosa, e a cicatriz é ainda visível. A Figura 16 mostra a localização 

da cicatriz e a sobreposição do mapa de formas do relevo e uma imagem de satélite de alta 

resolução. A cicatriz do deslizamento de terra corresponde exatamente a uma área classificada 

como uma vertente côncava. Assim, a nova abordagem pode ajudar a mapear a 

susceptibilidade a deslizamentos de terra e a realizar investigações geotécnicas preliminares. 
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Figura 16. - Sobreposição do mapa de formas do relevo ao deslizamento de terra próximo à Rodovia Anchieta. 

 
Fonte: adaptado de Manfré, Nóbrega e Quintanilha (2014). 

 

As feições convexas representam, principalmente, os topos de montanhas e colinas, 

que são importantes no planejamento de bacias hidrográficas. Esses recursos correspondem a 

várias características topográficas descritas por Ab'Saber (1957 e 1969) e Silveira (2008). Os 

contornos das feições também correspondem aos indicados no mapa geotécnico (PMSP e IPT 

1991). 

Com base numa comparação com o método de Nobre et al. (2011), que se baseia na 

abordagem HAND (altura acima da drenagem mais próxima), o mapa da Figura 15 indica que 

a nova abordagem dá bons resultados. Nobre et al. (2011) mapeou as áreas de risco na região 

metropolitana de São Paulo, e seu mapa mostra limites e áreas que correspondem aos 

apresentados na Figura 15. As principais áreas de risco estão localizadas nas áreas 

classificadas como encostas côncavas. Além disso, as planícies de inundação coincidem com 

as mapeados neste estudo, e os terraços correspondem a áreas altamente erodidas mapeadas 

neste estudo. 

Este produto é superior porque as derivações do SRTM são utilizadas para a 

segmentação e limites teóricos são utilizados na classificação. Além disso, os elementos 

relacionados com a topografia foram usados para delinear novos limites. Estas medidas 
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resultaram em um mapa multifuncional que pode ser subdividido em classes que agregam 

outras informações do relevo. 

As áreas urbanas apresentam relevo alterado devido à drenagem, transporte e 

desenvolvimento de habitação. Uma análise altamente detalhada usando dados obtidos do 

SRTM pode não ser muito precisa ou atualizada. O fator de escala adotado não afeta esses 

aspectos da análise, exceto quando há grandes alterações nas bacias de drenagem, como é 

evidente nas planícies do rio Tietê e Pinheiros; esses cursos d’água foram retificados e 

provocaram mudanças substanciais na topografia (SILVEIRA, 2008). 

As informações fornecidas pelos mapas neste estudo são muito importantes para a 

definição de áreas de relevo homogêneo e para o gerenciamento do uso da terra. Neste estudo 

de caso do Município de São Paulo, que é uma megacidade altamente urbanizada, tal 

mapeamento é importante não apenas para áreas subdesenvolvidas e planejamento urbano, 

mas também para projetos de drenagem, mitigação dos riscos, projetos habitacionais, 

mapeamento de serviços de gestão de emergências, questões ambientais e de planejamento de 

transporte. Recentemente, autores têm utilizado informações geomorfológicas para delinear 

áreas de erosão severa (BESKOW et al., 2009; Jorge, 2009; FURLAN, BONOTTO; 

GUMIERE, 2011), inundações (GAO; NICKUM; PAN, 2007) e os riscos de deslizamento de 

terra (NICOLL, 2010). Este último autor avaliou os riscos de deslizamento de terra para 

empreendimentos residenciais recentes nos EUA com base em variáveis geomorfológicas. 

Várias estradas principais e ruas da cidade estão localizadas na área classificada como 

planícies de inundação. Além disso, ferrovias estão localizadas no mesmo plano (em toda a 

área metropolitana de São Paulo) e são drasticamente afetadas por inundações durante a 

estação chuvosa. Notavelmente, os mapas apresentados neste trabalho podem servir de 

orientação para as áreas que merecem atenção especial para a mitigação. Da mesma forma, 

vários projetos habitacionais foram construídos em áreas de risco. 

Além disso, uma combinação de mapas de relevo com imagens de satélite, 

informações e dados geológicos podem fornecer a base para uma análise das áreas suscetíveis 

a enchentes, inundações e deslizamentos de terra. Youssef, Pradhan e Hassan (2011) 

utilizaram dados SRTM para desenvolver parâmetros morfométricos e avaliar as áreas 

suscetíveis a inundações repentinas no Egito. Um estudo semelhante foi realizado na Turquia 

por Demirkesen (2012) para identificar áreas de riscos de inundação que utilizam dados 

SRTM. Oh e Lee (2011) usaram imagens SRTM para obtenção de parâmetros que indicam 

susceptibilidade a deslizamento de terra na China. Parâmetros morfométricos foram utilizados 

de forma semelhante neste estudo para classificar o relevo, sendo que o conjunto de 



59 

 

parâmetros possa ser ajustado de acordo com um objetivo específico, tal como a identificação 

de potenciais regiões de inundações repentinas. 

Considerando-se a atual expansão de ferrovias, estradas e outras instalações de 

transporte em São Paulo e a implantação de planos de mobilidade urbana, estes produtos 

podem tornar-se essenciais para os planejadores urbanos e tomadores de decisão. As 

informações sobre o relevo são fundamentais no planejamento de mobilidade e transporte 

urbano, e a delimitação de áreas topográficas homogêneas é importante para a otimização da 

mobilidade urbana. 

Os mapas apresentados podem ser usados para compreender a expansão urbana, pois a 

geomorfologia molda naturalmente o desenvolvimento urbano. É importante compreender a 

expansão urbana, como demonstrado por Jacquin, Misakova e Gay (2008). Dinâmica de uso 

da terra com base em unidades homogêneas, ou Unidades Territoriais Básicas (UTBs) de 

acordo com Crepani et al. (1996) e Manfré et al. (2013), devem ser consideradas. 

UTBs são as células elementares de informação e análise ambiental. Essas unidades 

possuem atributos que permitem a diferenciação dentro de um bairro (SPÖRL; ROSS, 2004). 

Cada uma dessas unidades é dinamicamente ligada com as outras, permitindo, assim, a sua 

articulação em uma complexa rede de unidades (LUCENA, 1998). UTBs permitem a 

integração de vários atributos ou variáveis ambientais, dependendo dos processos que estão a 

ser avaliados (FERREIRA et al., 2011). As unidades fisiográficas definem os limites 

fundamentais na análise da dinâmica de uso da terra. 

 

2.1.5. Conclusões 

 

O método proposto fornece uma abordagem adequada para a compartimentação do 

relevo. Qualquer um dos produtos do método pode ser utilizado, dependendo do objetivo final 

da análise. O método de Dragut e Eisank (2012) serviu como uma diretriz, embora as classes 

de interesse e seus critérios de classificação devam ser mais bem definidos quando se realiza 

análises locais. 

A principal contribuição deste trabalho é o desenvolvimento de um método para 

análises locais, e a erosão foi a principal questão abordada no delineamento das subdivisões 

de relevo e de suas formas. A escolha das classes e métodos pode variar, dependendo dos 

objetivos do estudo. O método de compartimentação fisiográficas e seus critérios podem ser 

amplamente replicados, pois se baseia em pressupostos teóricos e definições de feições 

fisiográficas. 
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O resultado é um produto que pode ser usado para diversos fins, tais como 

planejamento urbano, planejamento de bacias hidrográficas e de zoneamento ecológico-

econômico. O produto pode ser obtido rapidamente utilizando ferramentas analíticas simples, 

e que fornecem delimitação detalhada de áreas que são geomorfologicamente homogêneas. 

No contexto do Município de São Paulo, o produto fornece informações básicas 

relevantes para o desenvolvimento de habitação e planejamento de risco, a expansão da rede 

de transporte, áreas de preservação ambiental, coleta de lixo, centros de tratamento de 

resíduos e infraestruturas semelhantes e outras questões ambientais. Devido a seu status de 

megacidade, um espaço vazio dentro e perto de São Paulo é raro e valioso. As relações entre 

os valores da terra e as formas do relevo não são estreitamente correlacionados porque muitas 

variáveis dentro de uma megacidade devem ser consideradas. No entanto, as 

compartimentações do relevo são características fisiográficas importantes na definição de 

áreas de risco e nas implicações dos usos da terra, que impactam diretamente em seu valor. 

Estas subdivisões são informações fundamentais para a política pública. 

Este estudo propõe um método para a compartimentação fisiográficas e mapeamento 

de relevo usando dados obtidos do SRTM, e outros critérios podem ser utilizados para outros 

fins. Cada região tem seu próprio conjunto de características e classes que podem ser 

incluídos na análise. Talvez a contribuição mais importante deste método seja sua 

replicabilidade, uma vez que, baseia-se nos dados que estão disponíveis em todo o mundo.  
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3. Identificação de cicatrizes utilizando Support Vector Machine aplicado ao Índice de 

Vegetação da Diferença Normalizada 

 

3.1. Verificação da empregabilidade do NDVI para identificação de deslizamentos 

 

3.1.1. Introdução 

 

O algoritmo Support Vector Machine (SVM) consiste em uma técnica de classificação 

binária, gerando uma separação em duas classes.  Este algoritmo utiliza apenas os vetores de 

suporte, delimitados pelas amostras mais externas de cada classe, para executar a classificação 

(VAPNIK, 1995). O classificador descreve um hiperplano ótimo para a separação com base 

nas maiores distâncias da margem delineadas pelos vetores de suporte (BURGES, 1998). 

Contudo, os dados frequentemente se distribuem de maneira não linear, restringindo a 

aplicação do algoritmo SVM. Para resolver este problema, Boser, Guyon e Vapnik (1992) 

propuseram o uso de funções Kernel para projetar os dados em um espaço dimensional maior 

e permitir a descrição de hiperplanos de separação mais precisos. 

O emprego deste algoritmo na classificação da cobertura do solo utilizando imagens 

de sensoriamento remoto orbital tem se intensificado na última década. Vários autores têm 

adotado esta técnica para identificar e monitorar mudanças na cobertura e uso do solo. Bons 

resultados foram demonstrados em sua utilização em imagens de alta e média resolução 

espacial. Empregando imagens ASTER de 15 metros de resolução, Szuster, Chen, Borger 

(2011), compararam os resultados da classificação de áreas costeiras obtidas por meio dos 

algoritmos SVM, Máxima Verossimilhança (MV) e Redes Neurais (RN). O algoritmo SVM 

gerou melhores resultados, pois sua classificação apresentou maior acurácia que os outros 

algoritmos supracitados.  

Por sua vez, Zhao e Liu (2010) utilizaram imagens Landsat e CBERS (China-Brazil 

Earth Research Satellite) para monitorar mudanças no uso do solo em Hanói (Vietnã) por 

meio do classificador SVM. Similarmente, Lizarazo (2008) também empregou o algoritmo 

SVM para classificar o uso do solo urbano, obtendo resultados significativos. Segundo Yao, 

Tham e Dai (2008) o algoritmo SVM corresponde ao mais acurado para a classificação de 

imagens. 

Foody e Mather (2006) e Pal e Mather (2006) destacam dentre as vantagens do 

classificador SVM o menor esforço amostral em relação aos outros algoritmos Os autores 

testaram esta hipótese em uma área agrícola no Reino Unido. Os resultados demonstraram 
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que se os vetores de suporte de cada classe são bem amostrados não há necessidade de 

extensas áreas de treinamento. 

Além disso, a aplicação do algoritmo na identificação de áreas de desastres foi testada 

e teve sua viabilidade comprovada. Petropoulos et al. (2010) e Petropoulos, Kontoes e 

Keramitsoglou (2011) avaliaram áreas incendiadas na Grécia, utilizando imagens ASTER e 

LANDSAT, de 15 e 30 metros de resolução espacial, respectivamente. Os resultados 

demonstraram boa acurácia para o método SVM. Yilmaz (2010) comparou os métodos SVM, 

RN, regressão logística e probabilidade condicional na identificação de deslizamentos na 

Turquia. Os melhores resultados foram obtidos por meio dos métodos SVM e RN, os quais, 

conforme os autores são os modelos mais suscetíveis à variabilidade de pixels. 

Desta forma, este artigo busca avaliar o algoritmo SVM e propor uma metodologia 

para sua aplicação na identificação de deslizamentos adjacentes a uma importante rodovia 

costeira do estado do Estado de São Paulo, Brasil, utilizando imagens LANDSAT Thematic 

Mapper (TM) 5.  

 

3.1.2. Metodologia 

 

Imagens LANDSAT TM 5 (30m) de junho de 2000 foram utilizadas neste estudo. Esta 

cena foi escolhida em função dos menores índices de precipitação na área neste período, uma 

vez que em outras cenas altos valores foram observados. Na maior parte dos meses chuvosos 

as cenas apresentaram muitas nuvens e sombras que geram ruído na qualidade da imagem e 

na eficiência da classificação. O ano de 2000 foi selecionado devido a ocorrência de uma série 

eventos de deslizamentos no mês de dezembro de 1999 no km 42 da Rodovia Anchieta. 

A classificação SVM foi realizada no software ENVI versão 4.8 (EXELIS, 2009). 

Conforme Keuchel et al., (2003) e Li e Liu, (2010), o sucesso na classificação utilizando o 

algoritmo SVM depende da escolha da função kernel apropriada. Para a realização do 

presente estudo, selecionou-se a função kernel denominada Radial Basis Function (RBF) para 

a classificação da cobertura do solo e detecção de mudança, com base nas recomendações da 

literatura (e.g., KEUCHEL et al., 2003; CARRAO et al., 2008; KNORN et al., 2009; 

HUANG et.al., 2008; KUEMMERLE et al., 2009) e pressupostos teóricos.  

Neste estudo, para a identificação das cicatrizes de deslizamento foi utilizado o índice 

da diferença normalizada da vegetação (NDVI, do inglês Normalized Difference Vegetation 

Index) como forma de realce nas cenas Landsat TM 5. O índice realça as diferenças entre o 

solo e a vegetação e é dado pela fórmula abaixo (HALL et al. 1995): 
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𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
 

 

Onde, 

NDVI é o índice da diferença normalizada da vegetação; 

NIR é a banda do infravermelho próximo; 

RED é a banda do vermelho. 

 

As amostras de pixels de cada classe foram coletadas com base na interpretação 

conjunta do NDVI e composição cor verdadeira, compondo, assim, as áreas de treinamento. 

De acordo com a literatura (e.g., FOODY; MATHUR, 2006; GILES et al., 2006) o 

procedimento de amostragem para classificação com SVM deve priorizar as amostras de 

pixels das áreas fronteiriças de cada classe. Uma vez que, o algoritmo, identifica os melhores 

vetores de suporte para cada classe e a amostragem de áreas fronteiriças implicando em 

menor esforço amostral.  

O algoritmo SVM foi empregado para distinguir as classes: evento de desastre, água, 

vegetação e área urbana. Em função dos resultados alcançados por Lizarazo (2008), que 

comparou diretamente a classificação SVM com a classificação orientada à segmentação, 

obtendo resultados semelhantes entre si, desta forma optou-se aqui por não aplicar o método 

de segmentação previamente à classificação.  

Além disso, para efeitos comparativos, as mesmas áreas de treinamento foram 

classificadas pelo algoritmo de Máxima Verossimilhança (MV), o qual avalia 

quantitativamente tanto a variância quanto a covariância do padrão de resposta da categoria 

espectral (LILLESAND; KIEFER, 2002) assumindo que a distribuição dos pontos amostrais 

segue uma tendência gaussiana (BAYARSAIKHAN et al., 2009), descrita pela média do 

vetor e pela matriz de covariância. 

Como o algoritmo MV não pode ser aplicado em uma única banda, inviabilizando a 

aplicação exclusiva ao NDVI, as bandas 3 e 4 do instrumento TM foram selecionadas, e a 

partir delas os algoritmos SVM e MV foram aplicados. O algoritmo SVM também foi 

empregado exclusivamente ao NDVI. 

Em todos os casos, a acurácia de cada classe foi avaliada, i.e., matriz de confusão, 

índice Kappa e coeficiente de acurácia geral (%). O índice Kappa é calculado por meio da 

interpretação de imagens para definir as áreas de confirmação. Pixels foram selecionados 
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aleatoriamente. A acurácia geral, erros de comissão e omissão foram comparados para cada 

metodologia proposta.  

 

3.1.3. Resultados e Discussão 

 

Os resultados obtidos pela classificação com SVM e MV utilizando as bandas 3 e 4 e 

SVM aplicado ao NDVI  são apresentados nas Figuras 17, 18 e 19, respectivamente. Por meio 

de sua análise é possível observar que a combinação SVM/NDVI classificou uma menor 

quantidade de áreas de deslizamento em relação aos outros dois algoritmos. Com base em 

informações prévias da área, sobrepôs-se o resultado da classificação, i.e., SVM/NDVI, a uma 

imagem de alta resolução espacial, de modo a avaliar o evento de deslizamento do rio Pilões, 

próximo a Rodovia Anchieta. A sobreposição da classificação gerada por meio do algoritmo 

SVM/NDVI e a imagem GeoEye (2000) é apresentada na Figura 20 e, em perspectiva na 

Figura 21. Foi observada boa qualidade de ajuste entre a imagem de alta resolução do 

deslizamento e a classificação. Todavia, os resultados obtidos através dos outros dois 

algoritmos, i.e., MV e SVM utilizando as bandas 3 e 4, não apresentaram bom ajuste, pois, 

apesar dos deslizamentos terem sido classificados corretamente, outras categorias de 

cobertura do solo foram equivocadamente classificadas como deslizamentos.   

 

Figura 17. - Resultado do classificador MV baseado na imagem LANDSAT TM 5 de 2000. 

 
Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2014). 
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Figura 18. - Resultado do classificador SVM baseado na imagem LANDSAT TM 5de 2000 utilizando as bandas 

3 e 4. 

 
Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2014). 

 

Figura 19. - Resultado do classificador SVM baseado na imagem LANDSAT TM 5 de 2000 utilizando NDVI. 

 
Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2014). 
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Figura 20. - Sobreposição do resultado da classificação SVM/NDVI com imagem de alta resolução. 

 
Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2014). 

 

Figura 21. - Visão em perspectiva da classificação SVM/NDVI sobreposto ao modelo de elevação digital do 

terreno.  

 
Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2014). 

 

As performances do algoritmo SVM utilizando as bandas 3 e 4, SVM utilizando NDVI 

e MV utilizando as bandas 3 e 4 foram analisadas por meio do coeficiente de acurácia geral e 

índice kappa, indicando maior vantagem na utilização do algoritmo SVM/NDVI. Os 

resultados estão resumidos na tabela 2.  
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Tabela 2. - Valores do índice e acurácia geral para cada algoritmo utilizado. 

Método Acurácia Geral Índice Kappa 

MLC(bandas 3, 4) 84.25 0.78 

SVM(bandas 3, 4) 82.88 0.76 

SVM (NDVI) 92.47 0.90 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2014). 

 

Utilizando as mesmas bandas o algoritmo MV gera melhores resultados quando 

comparado ao SVM, porém quando este é aplicado ao NDVI, o último algoritmo apresenta os 

melhores resultados dentre as técnicas de classificação supracitada. Isto é consequência da 

aplicação do índice NDVI, que neutraliza os efeitos de sombra da topografia, aumentando a 

eficiência da separação das classes (BARLOW; MARTIN; FRANKLIN, 2003). Desta forma, 

o algoritmo SVM pode ser considerado o melhor método para identificar áreas de 

deslizamento, uma vez que ele permite a classificação com base em uma única banda, que 

neste caso permite melhor diferenciação entre a classe de interesse e as demais. 

As matrizes de confusão são apresentadas nas tabelas 3, 5 e 7. Ao comparar as três 

tabelas, observava-se resultados muito similares para a classe de deslizamentos. Isto pode ser 

consequência da amostragem dos pontos de verificação. Resultados similares também podem 

ser observados em relação aos erros de comissão e omissão, apresentados nas tabelas 4, 6 e 8. 

 

Tabela 3 - Matriz de confusão para a classificação MV para a cena de 2000. 

Verdade (Percentual %) 

Classe Urbana Água Vegetação Deslizamento TOTAL 

Urbana 92,50% 9,30% 16,33% 7,14% 34,25% 

Água 0,00% 81,40% 0,00% 14,29% 25,34% 

Vegetação 7,50% 0,00% 81,63% 0,00% 29,45% 

Deslizamento 0,00% 9,30% 2,04% 78,57% 10,96% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2014). 

 

Tabela 4 - Erros de comissão e omissão para classificação MV para a cena de 2000. 

 % Número de Pixels 

Classes Comissão Omissão Comissão Omissão 

Urbana 26,00% 7,50% 13/50 3/40 

Água 5,41% 18,60% 2/37 8/43 

Vegetação 6,98% 18,37% 3/43 9/49 

Deslizamento 31,25% 21,43% 5/16 3/14 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2014). 
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Tabela 5 - Matriz de Confusão da Classificação SVM (Bandas 3 e 4) 

Verdade (Percentual) 

Classes Urbana Água Vegetação Deslizamento TOTAL 

Urbana 70,00% 2,33% 10,20% 0,00% 23,29% 

Água 7,50% 93,02% 0,00% 21,43% 31,51% 

Vegetação 7,50% 0,00% 85,71% 0,00% 30,82% 

Deslizamento 15,00% 4,65% 4,08% 78,57% 14,38% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2014). 

 

Tabela 6 - Erros de Comissão e Omissão da Classificação SVM (bandas 3 e 4). 

 % Números de Pixels 

Classes Comissão Omissão Comissão Omissão 

Urbana 17,65% 30,00% 6/34 12/40 

Água 13,04% 6,98% 6/46 3/43 

Vegetação 6,67% 14,29% 3/45 7/49 

Deslizamento 47,62% 21,43% 10/21 3/14 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2014). 

 

Tabela 7 - Matriz de Confusão da Classificação SVM (NDVI) 

Verdade (Percentual) 

Classes Urbana Água Vegetação Deslizamento TOTAL 

Urbana 95,00% 4,65% 2,04% 29,63% 28,08% 

Água 0,00% 88,37% 0,00% 21,43% 28,08% 

Vegetação 0,00% 0,00% 97,96% 0,00% 32,88% 

Deslizamento 5,00% 6,98% 0,00% 78,57% 10,96% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2014). 

 

Tabela 8 - Erros de Comissão e Omissão da Classificação SVM (NDVI). 

 % Número de Pixels 

Classes Comissão Omissão Comissão Omissão 

Urbana 7,31% 5,00% 3/41 2/40 

Água 7,34% 11,63% 3/41 5/43 

Vegetação 0,00% 2,04% 0/48 1/49 

Deslizamento 31,25% 21,43% 5/16 3/14 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2014). 

 

Apesar da similaridade nos resultados avaliados, apenas o algoritmo SVM/NDVI 

conseguiu distinguir o evento de deslizamento no km 42 da Rodovia Anchieta (Figuras 19). 

As diferenças obtidas na classificação provavelmente podem ter resultado do efeito de 

diminuição do ruído pelo NDVI combinado ao classificador SVM. Considerando que a área 

de estudo possui encostas íngremes e alta taxa de umidade, o algoritmo de classificação deve 
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ser aplicado em bandas ou fazer uso de ferramentas, e.g., NDVI, que minimizem os efeitos da 

neblina e nuvens que geram ruído no desempenho (HSIEH et al., 2011). Além disso, o uso do 

NDVI suaviza o efeito das sombras da topografia (BARLOW; MARTIN; FRANKLIN, 

2003), que no caso deste deslizamento implicam em grande alteração na resposta espectral do 

alvo. 

Além disso, a combinação da classificação produzida por SVM/NDVI ao modelo de 

elevação digital do terreno (Figura 20) permite a análise de áreas mais suscetíveis a eventos 

de deslizamentos (KANUNGO; SARKAR, 2011). Ressalta-se que a maioria dos pixels 

classificados como deslizamento ocorreu em áreas de encosta, desta forma, estes podem ser 

utilizados para guiar o mapeamento de ocorrências de deslizamentos, permitindo a tomada 

mais rápida de ações mitigatórias, como citado por Bai et al. (2011).  

Portanto, o uso do NDVI consiste em boa alternativa para a classificação em cenas 

com alta incidência de ruído. Como o algoritmo MV requer no mínimo duas bandas para ser 

executado, pode-se dizer que o algoritmo SVM é mais vantajoso neste aspecto, pois, pode ser 

executado com base em apenas uma única banda e em índices que realçam a classe de 

interesse, ou melhoram a informação omitida por sombras da topografia. Soma-se a isso, o 

fato do mecanismo de classificação do algoritmo SVM consistir em buscar os limites de cada 

classe, por meio de uma função kernel que eleva as dimensões dos dados em busca da melhor 

hiperplano de separação para as classes (MOUNTRAKIS; IM; OGOLE, 2011), 

representando, assim um bom algoritmo para separar classes de configuração semelhante, 

enquanto o algoritmo MV busca por similaridade entre os membros das classes 

(LILLESAND; KIEFER, 2002), o que ocasiona confusão no caso do presente estudo. Alguns 

autores (MOUNTRAKIS; IM; OGOLE, op cit; MONDAL et al., 2012) citam que o MV pode 

ocasionar maior confusão entre classes que o SVM. 

 Neste sentido, no que diz respeito à aplicação de classificadores para mapear áreas 

susceptíveis, indica-se, com base nos resultados obtidos, que a combinação de técnicas 

SVM/NDVI com dados hipsométricos de maneira a se identificar com maior acurácia áreas 

de deslizamento. 

 

3.1.4. Conclusão 

 

Ao comparar os dois algoritmos nota-se que o SVM permite detectar mudanças nas 

classes, criando polígonos homogêneos, enquanto o MV identifica pixels similares, criando 

um efeito “salt and pepper” na classificação, i.e., confundindo as classes alvo. 
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Todavia, o algoritmo SVM por si só não foi capaz de identificar as áreas de 

deslizamentos devido à presença de neblina, nuvens e principalmente sombras da topografia 

na área de estudo. Para minimizar o ruído destes efeitos utilizou-se o algoritmo SVM aplicado 

ao NDVI. A combinação de técnicas permitiu a identificação e separação de classes, 

evidenciando áreas de deslizamentos com maior acurácia e demonstrando grande potencial 

para aplicação no mapeamento de áreas de encosta com risco de deslizamentos.  
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3.2. Avaliação comparativa dos indicadores de acurãcia na identificação de 

deslizamentos 

 

3.2.1. Introdução 

 

Segundo o pressuposto teórico deste algoritmo, a qualidade dos resultados aumenta 

com a utilização de mais bandas (VAPNIK, 1995). Porém, algumas áreas apresentam certos 

aspectos que podem prejudicar a classificação da cobertura do solo, como neblina e nuvens. 

Para minimizar estes efeitos, existem alguns tipos de realce que permitem facilitar a 

classificação pelos algoritmos. 

Este estudo objetivou comparar a acurácia do algoritmo SVM aplicado a diferentes 

composições de banda para a identificação de deslizamentos próximos a uma importante 

rodovia da costa do estado de São Paulo. 

 

3.2.2. Metodologia 

 

O severo evento de deslizamento que acometeu a bacia hidrográfica do rio Pilões 

ocorreu em 11 de dezembro de 1999. Em função dos altos níveis de pluviosidade, típicos do 

clima tropical, as primeiras cenas da área, sem a presença de nuvens, somente foram obtidas 

para o mês de junho de 2000. Desta maneira, o algoritmo SVM foi aplicado em imagens 

LANDSAT TM 5 do ano 2000. Para minimizar os efeitos das sombras e neblinas, o índice da 

diferença normalizada da vegetação (NDVI) foi empregado, conforme discutido no artigo 

anterior 3.2. As áreas de treinamento foram definidas e utilizadas para todas as composições. 

Neste sentido, utilizou-se o algoritmo SVM aplicado ao NDVI e para as seguintes 

composições de bandas: 1 e 2; 3 e 4; 1, 2 e 3; e 1, 2, 3 e 4. As classificações foram avaliadas 

conforme a acurácia geral, índice kappa, matriz de confusão, erros de omissão e comissão e 

acurácia do usuário e produtor. 

 

3.2.3. Resultados e Discussão 

 

A acurácia geral e o índice kappa obtidos para cada classificação foram: 82.54% e 

0.76; 55.56% e 0.395; 77.78% e 0.7; 53.97% e 0.37; 79.89% e 0.73 (NDVI, bandas 1 e 2, 

bandas 3 e 4, bandas 1,2 e 3 e bandas 1, 2, 3 e 4, respectivamente). Os resultados para a 

classificação aplicada ao NDVI foram melhores, todavia, estes números não traduzem a 
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grande diferença entre as classificações. Esta diferença fica evidente ao se comparar a área 

total classificada como deslizamento. A Tabela 9 apresenta as áreas e porcentagem de cada 

classe de cobertura para cada classificação.  

 

Tabela 9 - Área das classes para cada uma das classificações. 

Classes 
NDVI 1 e 2 3 e 4 1, 2 e 3 1, 2, 3 e 4 

% km² % km² % km² % km² % km² 

Deslizamento 0.4 0.17 10.4 4.8 13.0 6.00 5.3 2.47 13.3 6.16 

Água 1.5 0.68 0.0 0.0 1.6 0.71 0.2 0.08 1.7 0.78 

Urbana 21.2 9.80 12.2 5.6 14.5 6.70 15.6 7.18 14.7 6.78 

Vegetação 76.9 35.51 77.4 35.7 70.9 32.75 78.9 36.44 70.3 32.44 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2012). 

 

A classificação aplicada ao NDVI classificou 0.37% da imagem como deslizamento, a 

das bandas 1 e 2 classificou 10.45%, a das bandas 3 e 4 classificou 12.99%, a das bandas 1, 2 

and 3 classificou 5.34% e, por sua vez, as bandas 1, 2, 3 e 4 classificou 13.34%.  

As matrizes de confusão para cada classificação são apresentadas na tabela 10 

(NDVI), Tabela 11 (1 e 2), Tabela 12 (3 e 4), Tabela 13 (1, 2 e 3) e Tabela 14 (1, 2, 3 e 4).  

 

Tabela 10 - Matriz de Confusão para a Classificação baseada no NDVI. 

Classes Deslizamento Água Urbana Vegetação Total 

Deslizamento 50 8 0 0 11.6 

Água 13.89 74 2 0 22.8 

Urbana 36.11 18 98 1.89 38.1 

Vegetação 0 0 0 98.11 27.5 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2012). 

 

Tabela 11 - Matriz de Confusão para a Classificação baseada nas bandas 1 e 2. 

Classes Deslizamento Água Urbana Vegetação Total 

Deslizamento 50 2 0 7.55 12.2 

Água 0 0 0 0 0 

Urbana 30.56 0 76 0 25.9 

Vegetação 19.44 98 24 92.45 61.9 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2012). 
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Tabela 12 - Matriz de confusão para a classificação baseada nas bandas 3 e 4. 

Classes Deslizamento Água Urbana Vegetação Total 

Deslizamento 66.67 18 16 3.77 22.8 

Água 11.11 72 2 0 21.7 

Urbana 16.67 0 76 3.77 24.3 

Vegetação 5.56 10 6 92.45 31.2 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2012). 

 

Tabela 13 - Matriz de confusão para a Classificação baseada nas bandas 1, 2 e 3. 

Classes Deslizamento Água Urbana Vegetação Total 

Deslizamento 19.44 2 0 3.77 5.29 

Água 0 0 0 0 0 

Urbana 33.33 0 88 0 29.6 

Vegetação 47.22 98 12 96.23 65.1 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2012). 

 

Tabela 14 - Matriz de confusão para a classificação baseada nas bandas 1, 2, 3 e 4. 

Classes Deslizamento Água Urbana Vegetação Total 

Deslizamento 63.89 14 18 3.77 21.7 

Água 11.11 78 0 0 22.8 

Urbana 19.44 0 78 1.89 24.9 

Vegetação 5.56 8 4 94.34 30.7 

Total 100 100 100 100 100 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2012). 

 

Os dados apresentados nas tabelas 10 até a 14 indicam que apesar da alta acurácia da 

classificação aplicada à NDVI, a classe de deslizamento teve menor acurácia que a gerada 

com base nas bandas 3 e 4, e bandas 1, 2, 3 e 4.  

Este resultado pode indicar que a classificação aplicada ao NDVI gerou resultados 

piores para a detecção de cicatrizes de deslizamentos. Entretanto, os erros de omissão e 

comissão, resumidos na Tabela 15 complementam a informação e contradiz esta hipótese. 

 

Tabela 15 - Porcentagem dos erros de comissão e omissão para cada uma das classificações. 

Classes 
NDVI 1 e 2 3 e 4 1, 2 e 3 1, 2, 3 e 4 

Com. Om. Com. Om. Com. Om. Com. Om. Com. Om. 

Deslizamento 18.2 50 21.7 50 44.2 33.3 30 80.6 43.9 36.1 

Água 14 26 0 100 12.2 28 0 100 9.3 22 

Urbana 31.9 2 22.5 24 17.4 24 21.4 12 17 22 

Vegetação 0 1.89 58.1 7.55 17 7.55 58.2 3.77 13.8 5.66 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2012). 
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A análise dos erros de comissão para a classe de deslizamento indicam altos 

percentuais para três dos processos de classificação. O menor erro de comissão desta classe 

foi produzido pela classificação aplicada ao NDVI. Além disso, a análise da tabela 15 induz 

que as classificações baseadas nas bandas 1 e 2, 3 e 4, 1, 2 e 3 e 1, 2, 3 e 4 superestimaram a 

classe de deslizamentos. A alta média de erros associados à classificação provavelmente está 

relacionada à rugosidade do terreno e presença de sombras (BARLOW; MARTIN; 

FRANKLIN, 2003). Neste sentido, como o NDVI minimiza estes efeitos, sua aplicação 

facilita o processo de classificação. 

Os resultados da acurácia do usuário e produtor (tabela 16) incrementa a avaliação do 

processo de classificação.  

 

Tabela 16 - Porcentagem das acurácias do produtor e do usuário para cada uma das classificações. 

Classes 
NDVI 1 e 2 3 e 4 1, 2 e 3 1, 2, 3 e 4 

Prod. Usu. Prod. Usu. Prod. Usu. Prod. Usu. Prod. Usu. 

Deslizamento 50 81.8 50 78.3 66.7 55.8 19.4 70 63.9 56.1 

Água 74 86.1 0 0 72 87.8 0 0 78 90.7 

Urbana 98 68.1 76 77.6 76 82.6 88 78.6 78 83 

Vegetação 98.1 100 92.5 41.9 92.5 83.1 96.2 41.5 94.3 86.2 

Fonte: Traduzido de Manfré et al. (2012). 

 

A análise da tabela 16 confirma que a classificação aplicada ao NDVI fornece os 

melhores resultados para mapear os deslizamentos, uma vez que a acurácia do usuário foi a 

maior. A acurácia do usuário representa a probabilidade de uma amostra do mapa da 

cobertura do solo realmente equivaler aos dados de referência (STORY; CONGALTON, 

1986). Contudo, é importante discutir que a classificação aplicada ao NDVI gerou baixos 

erros de acurácia do produtor, os quais descrevem a probabilidade de uma amostra de 

referência ser corretamente mapeada e mede os erros de omissão (STORY; CONGALTON, 

1986). Portanto, isto confirma que algumas áreas de deslizamentos foram omitidas.  

Estas omissões, de acordo com a tabela 10, foram basicamente convertidas para as 

classes de área urbana/rodovias e água. A explicação para este enquadramento depende do 

comportamento espectral de áreas não vegetadas em relação ao NDVI, o qual mede a 

refletância da superfície e fornece a quantidade estimada de crescimento vegetal e biomassa 

(HALL et al., 1995). 
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3.2.4. Conclusão 

 

Desta maneira, este artigo demonstra que dependendo das condições naturais da área, 

existem fatores que são mais importantes que o número de bandas para o processo de 

classificação com o algoritmo SVM. Conclui-se que o uso de índices, como o NDVI, pode 

facilitar o processo de classificação e gerar resultados melhores do que o uso de grandes 

quantidades de bandas. Além disso, destaca-se que as características do alvo devem ser 

consideradas no processo de classificação, pois se houver comportamentos espectrais 

similares, a separação em classes pode se tornar mais complexa. 

Pode-se concluir também que para avaliar um processo de classificação e discriminar 

o melhor resultado, uma análise completa de sua estatística deve ser realizada. Vários 

trabalhos avaliam a acurácia de classificações empregando apenas o índice Kappa. Porém, 

dependendo do objetivo da classificação, análises complementares devem ser desenvolvidas. 

Neste sentido, a avaliação da acurácia do usuário e do produtor e dos erros de omissão e 

comissão corresponde uma importante ferramenta que pode auxiliar na identificação de 

fragilidade dos resultados. 
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4. Sistemas de Múltiplos Classificadores para a identificação de deslizamentos 

 

4.1. Avaliação de Sistemas de Múltiplos Classificadores para a identificação de 

deslizamentos em imagens LANDSAT Thematic Mapper (TM) 

 

4.1.1. Introdução 

 

Diversas regiões no mundo são acometidas por elevados índices pluviométricos em 

um curto período de tempo, favorecendo a ocorrência de desastres naturais (BORGA et al. 

2014). Em regiões montanhosas, estes eventos favorecem a ocorrência de deslizamentos 

(PETLEY, 2012; WANG; ZHANG; HU, 2012), colocando em risco a população que vive ou 

transita por essas regiões. Devido à obras e alterações na estrutura do solo, o entorno de 

rodovias propicia a ocorrência destes eventos (DI MARTINO et al., 2014, KUMAR; 

JANGPANGI; GANGOPADHYAY, 2014). Guthrie (2002) analisou a frequência e a 

distribuição de deslizamentos em três bacias hidrográficas e identificou que as estradas são o 

maior agente causador dos deslizamentos. O monitoramento e a identificação de locais de 

deslizamentos é complicado, uma vez que, na maioria dos casos, as equipes de 

monitoramento de desastres naturais são pequenas e as áreas a serem monitoradas, vastas 

(GUZZETTI et al., 2012). Apesar dessas dificuldades, o mapeamento e a mitigação dos danos 

causados pelos deslizamentos são fundamentais para a manutenção da segurança da 

população (MANCONI et al., 2014). 

O uso de dados de sensoriamento remoto representa uma ferramenta de grande 

potencial para monitorar e gerenciar os deslizamentos. Corresponde a uma alternativa para o 

mapeamento destas cicatrizes, uma vez que cobrem extensas regiões e permitem análises 

rápidas (TOFANI et al., 2014). Entretanto, os deslizamentos geralmente ocorrem em regiões 

montanhosas onde o efeito da topografia, combinado às sombras do relevo e da vegetação, 

pode omitir cicatrizes de deslizamentos (NICHOL; WONG, 2005). Desta forma, o uso de 

técnicas de sensoriamento remoto deve ser bastante criterioso, de maneira a tentar contornar 

esses problemas. 

Diversos artifícios podem ser utilizados para a obtenção de informações de imagens de 

satélite. Técnicas de realce podem facilitar a identificação de objetos (LIU e MASON, 2009), 

enquanto algoritmos de classificação utilizam informações estatísticas das imagens para 

separar classes de interesse (DENGSHENG et al., 2011). No entanto, os critérios a serem 

utilizados devem ser bem definidos e adequados à classe/objeto de interesse a ser identificado, 
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de maneira a minimizar a possiblidade de erro no resultado (RICHARDS, 1999). Além disso, 

todos os algoritmos demandam ajustes de parâmetros de acordo com o objetivo principal da 

classificação, de maneira a obter a o melhor desempenho (SCHOTT, 2007). Porém, mesmo 

com estes cuidados a divergência entre o resultado de cada algoritmo pode ser muito grande. 

Por este motivo, a busca por alternativas que combinem as classificações de maneira a 

se obter um resultado final mais próximo da realidade tem sido discutida na literatura 

(STEELE, 2000; SMITS, 2002; BRIEM et al., 2002; BENEDIKTSSON et al., 2007; DOAN 

e FOODY, 2007; FOODY; BOYD; SANCHEZ-HERNANDEZ, 2007; WASKE et al., 2010). 

Conhecido na literatura como Sistemas de Múltiplos Classificadores (SMC) (GIACINTO, 

2001) ou Conjunto de Classificações (KUNCHEVA; WHITAKER, 2003), esse método pode 

ser realizado de diversas maneiras, existindo ao menos três grandes categorias para a 

composição de classificações: algoritmos baseados na manipulação de amostras de 

treinamento (BREIMAN, 1996), combinação concatenada (XU; KRZYZAK; SUEN, 1992) e 

combinação paralela (RAHMAN; FAIRHURST, 1999). 

Du et al. (2012) fizeram uma revisão da literatura sobre o uso de SMC e apresentaram 

a eficiência do uso de conjunto de classificações, sempre melhorando a acurácia dos 

resultados. Os autores salientam que a seleção da estratégia de composição mais adequada ao 

objetivo da classificação é fundamental para o uso de SMC. Segundo Abe et al. (2014) a 

composição entre algoritmos deve ser feita de forma criteriosa, sendo que a etapa mais 

importante para a obtenção de bons resultados é a escolha dos algoritmos mais adequados 

para a solução do problema em questão.  

A avaliação prévia dos classificadores a serem utilizados é fundamental para a 

compreensão de seu desempenho na obtenção do resultado desejado. De acordo com Pontius 

Junior e Millones (2011) e Iiames, Congalton e Lunetta (2013) a análise integrada entre os 

diversos indicadores de acurácia é importante para se compreender melhor os resultados 

obtidos com uma classificação. 

Este capítulo tem por objetivo identificar a melhor combinação de classificadores para 

o mapeamento de cicatrizes de deslizamentos para regiões montanhosas em imagens satelitais 

de média resolução espacial (30 metros). Além disso, este artigo avalia a contribuição da 

diversidade de classificações no resultado final da acurácia da combinação entre algoritmos. 
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4.1.2. Metodologia 

 

A figura 22 resume as etapas metodológicas empregadas neste trabalho. 

Primeiramente uma amostra de 399x399 pixels da cena LANDSAT TM 5 (Órbita-Ponto 219-

077) de 25 de Junho de 2000, onde se localiza o deslizamento ocorrido no Km 42 da Rodovia 

Anchieta, passou por pré-processamento para facilitar a identificação visual das cicatrizes, 

garantindo maior qualidade às áreas de treinamento. A amostra da cena foi classificada por 10 

diferentes algoritmos de classificação. Os resultados das classificações foram avaliados 

quanto à sua acurácia e em consequência disso foram definidas 9 composições entre os 10 

classificadores, visando utilizar um número menor de algoritmos com maior acurácia. As 

composições entre as classificações foram elaboradas pelo método de votação ou maioria, 

utilizando para os casos de empate a análise do contexto dos pixels e o método de sorteio. A 

acurácia de cada uma das composições foi avaliada e uma análise da evolução da acurácia foi 

realizada.  

 

Figura 22. - Fluxograma das etapas metodológicas empregadas neste trabalho. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Áreas de treinamento foram definidas de acordo com o conhecimento prévio do 

usuário sobre a área, principalmente considerando a localização do deslizamento. Técnicas de 

realce foram utilizadas para ressaltar a área do deslizamento e facilitar a coleta de amostras. 

Foi aplicada a transformação de cores RGB (Red, Green e Blue, ou Vermelho, Verde e Azul) 

para HSV (Hue, Saturation e Value, ou Matiz, Saturação e Valor), tendo sido utilizadas as 

bandas 3 (Vermelho), 4 (Infravermelho próximo) e 5 (Infravermelho médio). A escolha da 

composição aumenta as diferenças entre solo e vegetação, de acordo com Toledo (2008). Já a 

transformação para o espaço de cores HSV foi escolhida para amenizar o efeito das sombras 

da topografia (MA; QIN; SHEN, 2008). A amostra da cena no espaço de cores HSV é 

mostrada na figura 23, com destaque para a área do deslizamento. 
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Figura 23. - Amostra da cena LANDSAT 219-077 de 25 de junho de 2000 no espaço de cores HSV. 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Utilizou-se as 6 bandas do satélite LANDSAT 5 de maneira a não excluir nenhuma 

informação disponível. 

No presente trabalho utilizou-se 10 algoritmos de classificação supervisionada mais 

empregados pela literatura (SMITS; DELLEPIANE; SCHOWENGERDT, 1999; KANUNGO 

et al., 2002; LO; CHOI, 2004; NEMMOUR; CHIBANI, 2006; OTUKEI; BLASCHKE, 2010; 

PETROPOULOS et al., 2010) para classificações de cenas LANDSAT. Estes algoritmos são 

todos já implementados no programa ENVI 5.0, utilizado para a execução das classificações 

deste trabalho, o que os torna de fácil aplicação à imagens de satélite. Além disso, buscou-se 

utilizar o maior número de algoritmos que trouxessem diversidade ao resultado das 

classificações, uma vez que de acordo com o pressuposto teórico da composição de Sistemas 

de Classificadores, quanto maior diversidade melhor será o resultado final (RANAWANA; 

PALADE, 2006; DU et al., 2012).  

Todos os algoritmos requerem o ajuste de parâmetros para atingirem o máximo de seu 

desempenho (TESTUD et al., 2001), desta forma buscaram-se os melhores ajustes 

considerando o objetivo de separar a classe de cicatrizes de deslizamentos. Estes parâmetros 

foram definidos de acordo com as características de cada algoritmo, bem como com a 

Composição 345 , Espaço de cores HSV Composição cor verdadeira, Espaço 
de cores RGB 
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característica da classe a ser identificada. A classe deslizamento possui característica bastante 

específica, porém, se confunde com outras classes em algumas das bandas do LANDSAT 5. 

Por isso, os parâmetros para essa classe foram bastante restritivos, ou seja, permitindo o 

mínimo de variação dentro da classe.  

Para os algoritmos de classificação supervisionada os parâmetros foram ajustados de 

acordo com a sua resposta para a classificação da área de deslizamento no Rio Pilões. O 

algoritmo árvore de decisão foi executado com base nas regras estabelecidas pelo minerador 

de dados J48 do programa WEKA 3.6. O minerador de dados J48, é o mais popular e 

poderoso dos mineradores de dados utilizados no sensoriamento remoto (TSO; YAU, 2007; 

GHOSE; PRADHAN; GHOSE, 2010; WU et al., 2013). Os algoritmos utilizados e suas 

respectivas características são descritos na tabela 17. 

 

Tabela 17 – Algoritmos de classificação utilizados e suas respectivas descrições. 

Classificadores Descrição 

Binary Encoding Codifica o dado e classifica os pixels em 0 e 1 de acordo com a sua 

posição com relação à média espectral. Utiliza Função OU para comparar 

cada um dos pixels com as classes em questão e produz uma 

classificação. 

Distância de Mahalanobis Agrupa as classes de acordo com a similaridade de distrição no espaço de 

atributos. Utiliza limiar de distância definido pelo usuário para 

delimitação máxima da classe. 

Mínima Distância Utiliza os vetores intermediários das classes e calcula a distância 

euclidiana dos pixels com relação a eles. O pixel é classificado a sua 

classe mais próxima, a não ser que haja um limiar definido pelo usuário. 

Spectral Information Divergence Utiliza medidas de divergência para incluir um pixel a uma classe. 

Spectral Angle Mapper Utiliza um ângulo n-dimensional para incluir pixels em uma classe. 

Paralelepípedo Limiares de decisão formam um paralelepípedo em n-dimensões. 

Definido pelo desvio-padrão da média de cada classe selecionada. 

Máxima Verossimilhança Assume que as estatísticas de uma classe obedecem a uma distribuição 

normal e calcula a probabilidade de um pixel pertencer a uma classe. 

Redes Neurais Utiliza propagação reversa para aprendizado supervisionado. O erro é 

propagado de forma reversa ajustando os pesos. 

Support Vector Machine Define um hiperplano ótimo para separação das classes de acordo com os 

membros mais externos desta classe 

Árvore de Decisão – J48 Várias iterações com cálculo da entropia. Seleciona a opção de menor 

entropia e calcula a separação das classes de acordo com os atributos 

disponíveis. 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Todos os resultados das classificações foram avaliados quanto ao seu desempenho 

com base em regiões de verdade previamente definidas. Foram utilizados os seguintes 

indicadores de acurácia: índice kappa, acurácia geral, percentual de acerto para a classe 

deslizamento e erros de comissão e omissão para a classe deslizamento (BLASCHKE, 2010; 

CONGALTON, 1999). 
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Com base na avaliação da acurácia dos resultados das classificações foi possível 

definir os classificadores com melhor desempenho e definir as composições entre os 

algoritmos de forma progressiva, eliminando os piores resultados da composição. Foram 

definidas 9 composições entre os classificadores, uma composta pelos 10 algoritmos 

utilizados e as demais com a exclusão progressiva dos algoritmos com piores desempenhos, 

de acordo com os indicadores de acurácia. A tabela 18 ilustra os algoritmos utilizados em 

cada uma das composições. 

  

Tabela 18 – Classificadores utilizados em cada uma das composições realizadas. 

Número de 

Classificadores 

Classificadores Utilizados 

10 BE, AD, MHD, MD, MV, RN, PAR, SAM, SID e SVM 

9 AD, MHD, MD, MV, RN, PAR, SAM, SID e SVM 

8 MHD, MD, MV, RN, PAR, SAM, SID e SVM 

7 MHD, MV, RN, PAR, SAM, SID e SVM 

6 MHD, MV, RN, PAR, SAM, e SVM 

5 MHD, MV, RN, SAM, e SVM 

4 MD, MV, RN, e SVM 

3 MV, SVM e RN 

2 SVM e RN 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

A escolha das composições buscou a utilização dos melhores níveis de acurácia entre 

os classificadores utilizados, uma vez que, de acordo com Abe et al. (2014) a escolha dos 

algoritmos é fundamental para a melhoria da acurácia em um sistema de múltiplos 

classificadores. Assim, a composição deixa de utilizar as maiores fontes de erro e possui 

maior potencial para melhoria do resultado final. 

Para a realização destas composições, todas as classificações foram exportadas para o 

formato de tabela e as matrizes foram convertidas para uma única coluna de 159201 linhas, 

uma linha para cada pixel. Foi realizada uma análise de votação, que contabiliza a 

classificação atribuída por cada algoritmo i e confere ao pixel j a classe k mais recorrente 

(XU; KRZYZAK; SUEN, 1992, KUNCHEVA, 2007, FOODY; BOYD; SANCHEZ-

HERNANDEZ, 2007). Em caso de empate entre duas ou mais classes k foram adotadas duas 

estratégias de desempate: sorteio (HO; HULL; SRIHARI, 1992) e análise da vizinhança 

(BEN ADBALLAH et al., 2012). Desta forma, obteve-se o valor Fij como resultado final 

para cada uma das estratégias de desempate. 
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O método de sorteio utilizou-se do recurso de sorteio do Microsoft Excel 2010 para 

realizar o desempate entre as classes k de cada pixel i. Já o método de análise da vizinhança 

foi realizado com a reconstrução da matriz da imagem e análise de seu contexto foi executada 

no ambiente do programa eCognition Developer 8 (TRIMBLE, 2011). Assim, foi definida a 

regra de desempate de acordo com a vizinhança de i. A classe dominante na vizinhança de i 

empatado entre duas ou mais classes k foi atribuído no resultado de Fij. 

As composições entre os classificadores tiveram sua acurácia avaliada, da mesma 

maneira que os algoritmos de classificação. Por fim, comparou-se o resultado dos indicadores 

de acurácia para os classificadores isolados e para as 18 composições executadas (9 com 

desempate por sorteio e 9 com desempate por análise do contexto). 

 

4.1.3. Resultados 

 

O resultado obtido das classificações por cada um dos 10 algoritmos é apresentado na 

Figura 24. Nota-se uma grande variação nos resultados das classificações, sobretudo para a 

classe de deslizamentos. As outras classes se misturaram entre si para os resultados de alguns 

classificadores, o que se deve à prioridade para a classe de deslizamento no ajuste dos 

parâmetros dos algoritmos.  

A avaliação da acurácia dos classificadores utilizados é apresentada de maneira 

resumida na Tabela 19. Os erros de comissão e omissão e o percentual de acerto são 

apresentados apenas para a classe deslizamento. Nota-se que os classificadores SVM, RN e 

MV tiveram os melhores desempenhos. 

 

Tabela 19 – Avaliação da acurácia para os 10 algoritmos de classificação utilizados. 

Classificadores Kappa 
Acurácia 

Geral % 

Classe Deslizamento 

Erros de 

Comissão % 

Erros de 

Omissão % 
Acerto % 

Binary Encoding 0.3424 48.5433 93.81 48.77 61.23 

Árvore de Decisão (J48) 0.8081 89.4852 82.22 77.78 22.22 

Mahalanobis Distance 0.7527 85.6517 94.14 54.94 43.06 

Mínima Distância 0.5561 71.7515 80.85 62.5 37.5 

Máxima Verossimilhança 0.9359 96.6484 59.3 48.61 51.39 

Redes Neurais 0.9441 97.0865 59.09 25.00 75.00 

Paralelepípedo 0.638 79.759 82.81 69.44 30.56 

Spectral Angle Mapper 0.3002 37.678 60.00 55.56 44.44 

Spectral Information Divergence 0.4673 62.322 70.11 63.89 36.11 

Support Vector Machine 0.9325 96.4513 66.49 13.89 86.11 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Figura 24. - Mapas das classificações de cada algoritmo utilizado. A – Binary Encoding, B – Árvore de Decisão, 

C – Mahalanobis Distance, D – Mínima Distancia, E – Máxima Verossimilhança, F – Redes Neurais, G – 

Paralelepípedo, H – SAM, I – SID, J – SVM. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a avaliação do índice kappa e acurácia geral, destaca-se os resultados obtidos 

pelos algoritmos MV, RN e SVM. Já para a avaliação dos erros de comissão e omissão nota-

se que os erros de comissão foram sempre muito altos acima de 0,6 e que os menores erros de 

omissão foram apresentados pelos algoritmos MV e RN. Essa característica deve-se à grande 

semelhança espectral da classe deslizamento com as classes vegetação e água (principalmente 

devido às sombras da topografia). Os melhores percentuais de acerto combinados com os 
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menores erros de comissão na classe deslizamento foram obtidos pelos algoritmos RN, SVM 

e MV. Outros algoritmos como o Binary Encoding apresentaram bom percentual de acerto 

para a classe deslizamento, no entanto, alto erro de comissão. Outros algoritmos como o 

Spectral Angle Mapper apresentaram baixos índices kappa, porém, o percentual de acerto e os 

erros de comissão para a classe deslizamento foram melhores. 

A avaliação dos resultados das diferentes combinações entre os classificadores é 

apresentada na Tabela 20. As figuras 25 a 26 mostram os gráficos com a evolução dos 

indicadores de acurácia para as composições entre os classificadores e a comparação com o 

resultado do melhor classificador (índice kappa, acurácia geral, erro de comissão, erro de 

omissão e percentual de acerto, respectivamente).  

 

Tabela 20 – Avaliação da acurácia dos resultados das composições entre os classificadores. 

Desempate 
nº de 

classificadores 
Kappa 

Acurácia 

Geral % 

Classe Deslizamento 

Erros de Comissão 

% 

Erros de Omissão 

% 

Acerto 

% 

Sorteio 

10 0.8692 93.404 61.18 35.29 64.71 

9 0.93 96.6313 59.21 39.22 60.78 

8 0.9523 97.7385 59.77 31.37 68.63 

7 0.9441 97.338 52.63 29.41 70.59 

6 0.963 98.2568 52.56 27.45 72.55 

5 0.9689 98.5395 50.6 19.61 80.39 

4 0.9704 98.6101 49.35 23.53 76.47 

3 0.9694 98.563 50.6 11.11 88.89 

2 0.9584 98.0448 60.4 21.57 78.43 

Análise do 

Contexto 

10 0.9147 95.8539 57.14 29.41 70.59 

9 0.9558 97.8998 59.26 26.67 73.33 

8 0.9659 98.3966 50 24 76 

7 0.9622 98.2097 53.49 21.47 78.43 

6 0.9622 98.2097 53.49 21.57 78.43 

5 0.9719 98.6805 48.15 17.65 82.35 

4 0.9709 98.6337 48.75 19.61 80.39 

3 0.9704 98.6101 50.59 9.52 90.48 

2 0.9664 98.4217 53.68 13.73 86.27 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Nota-se que os melhores resultados para a classe deslizamento foram obtidos para a 

composição de 3 classificadores (SVM, RN e MV). No entanto, para a classificação geral, os 

melhores resultados foram obtidos para a composição entre cinco classificadores. Além disso, 
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para todas as composições observa-se que o método de desempate por análise do contexto 

apresentou melhores resultados que o método de sorteio. 

 

Figura 25 – Evolução do índice Kappa para os resultados das composições entre os classificadores. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Para o gráfico de evolução do índice Kappa com relação às composições entre os 

classificadores, da figura 25 observa-se que nas três primeiras eliminações de algoritmos há 

uma grande melhora no desempenho da composição, que atinge um patamar após a 

composição entre cinco algoritmos e uma pequena queda com a composição entre dois 

algoritmos. Além disso, os resultados das composições apenas superam o índice kappa mais 

elevado entre os classificadores isolados (neste caso RN) após a composição com nove 

classificadores. O mesmo processo é observado na figura 26, para a Acurácia Geral. 

Pela análise dos erros de comissão para a classe deslizamento (Figura 27) observa-se 

que o melhor resultado é obtido pela abordagem de análise do contexto composta por 5 

algoritmos. Nota-se um padrão de decréscimo nos erros de comissão até a utilização dos 5 

melhores algoritmos, para as próximas composições os valores começam a subir (4, 3 e 2 

algoritmos). Na comparação com o melhor resultado obtido pelos algoritmos isoladamente, o 

de melhor desempenho foi o Redes Neurais, porém apenas as classificações compostas por 10 

e 2 algoritmos na abordagem de sorteio apresentaram resultados inferiores a ele. 
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Figura 26 – Evolução da acurácia geral para as combinações entre os classificadores. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 27 – Evolução dos erros de comissão para as combinações entre os classificadores. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Na análise dos erros de omissão para a classe deslizamento (Figura 28), o melhor 

resultado entre os algoritmos foi apresentado pelo SVM, que foi superado apenas pelas 

composições de três algoritmos. Neste indicador de acurácia, no entanto, observa-se que a 

composição de 10 algoritmos não apresentou os piores resultados, sendo que na abordagem de 

desempate por sorteio, o resultado desta composição é superado apenas após a utilização de 

sete algoritmos. Este fato pode estar ligado à utilização de um algoritmo que apresentou 

elevados valores de erros de comissão e baixos valores de erros de omissão, Binary Encoding. 

Isto apenas é compensado quando se elimina alguns classificadores, que apesar de 
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apresentarem erros de comissão menores, apresentam erros de omissão mais elevados, 

associando outras classes às áreas de deslizamento. 

 

Figura 28. Evolução dos erros de omissão para as combinações entre os classificadores. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Na análise do percentual de acerto (Figura 29) para a classe de deslizamento nota-se 

uma clara tendência de melhora da acurácia à medida que se elimina os algoritmos de pior 

desempenho. Observa-se que o melhor resultado é apresentado pela composição de três 

algoritmos com abordagem de análise de contexto para o desempate. Além disso, as 

combinações com três algoritmos (SVM, RN e MV) são as únicas que apresentam resultado 

superior ao obtido pelo algoritmo SVM, isoladamente. 

A tabela 21 apresenta a matriz de confusão elaborada entre os 10 classificadores, 

considerando o resultado final da votação como “verdade”. Observa-se grande confusão entre 

as classes “deslizamento”, “água” e “vegetação”. 
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Figura 29 – Evolução do percentual de acerto para as combinações entre os classificadores. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 21 – Matriz de confusão com as probabilidades de classificar e confundir as classes, utilizando a 

combinação de 10 algoritmos. 

 Resultado da Combinação dos Classificadores 

R
es

u
lt

a
d

o
 d

o
s 

cl
a

ss
if

ic
a

d
o

re
s 

  

Não-

classificado 
Deslizamento Urbano Água Vegetação 

Não-

classificado 
0.4123 0.1727 0.2705 0.0663 0.2779 

Deslizamento 0.0141 0.4408 0.0033 0.014 0.0082 

Urbano 0.2466 0.029 0.6 0.0037 0.0948 

Água 0.015 0.1811 0.0033 0.9076 0.0094 

Vegetação 0.3121 0.1764 0.1229 0.0083 0.6097 

       

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Sendo assim, a composição elaborada com três classificadores (SVM, RN e MV) e 

utilizando a abordagem de desempate por análise do contexto apresentou os melhores 

indicadores de acurácia entre todas as realizadas. A Figura 30 apresenta o mapa da 

classificação final, evidenciando as áreas classificadas como deslizamento. 
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Figura 30 – Classificação final composta de três algoritmos (SVM, RN e MV) e abordagem de desempate por 

análise do contexto. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.1.4. Discussões 

 

O uso das técnicas de combinação de classificadores foi eficiente para a produção de 

um resultado de melhor qualidade, considerando-se uma avaliação conjunta da Acurácia 

Geral, Índice Kappa, Erros de Omissão e Comissão e percentual de acerto para a classe 

deslizamento. A classificação com alta acurácia em áreas de topografia acidentada é um 

grande problema do Sensoriamento Remoto óptico (TIAN et al., 2005), sobretudo quando o 

alvo de maior interesse pode estar localizado nas sombras do relevo. Alternativas como o uso 

de realces como transformações de cor ou uso de índices de vegetação (LORENZI; 

MELGANI; MERCIER, 2012) facilitam a identificação visual destas áreas, no entanto, 

podem não propiciar um resultado satisfatório para toda a cena estudada. Na comparação com 

Manfré et al. (2014) o uso da combinação de classificadores obteve indicadores de acurácia 

melhores, produzindo menores erros de comissão e omissão, tendo maior potencialidade para 

identificação de outras cicatrizes na cena estudada. 
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A avaliação dos resultados das classificações isoladas de cada um dos algoritmos 

demonstrou que alguns possuem bom desempenho para a solução do problema em questão. 

Outros algoritmos apresentaram acurácias muito baixas, demonstrando-se ineficientes para a 

identificação de deslizamentos. Para o resultado geral das classificações, os algoritmos AD, 

SVM, RN e MV apresentaram índices kappa superiores a 0,8. Outros classificadores 

apresentaram índice kappa e acurácia geral intermediários ou baixos, porém resultados 

razoáveis para a classe de deslizamento, como é o caso do SAM e do MHD. 

A matriz de confusão entre as 10 classificações (Tabela 19) mostra as confusões entre 

os classificadores para cada uma das classes. Nota-se que a classe deslizamento se confunde 

principalmente com as classes “não-classificado”, “água” e “vegetação”. Essa mistura entre 

os classificadores evidencia que a classe deslizamento possui características que se 

sobrepõem às demais classes, demandando maior elaboração na estratégia de classificação. 

De acordo com a literatura (DU et al., 2012; WOŹNIAK; GRAÑA; CORCHADO, 2014) a 

utilização de maior diversidade entre os classificadores contribui para melhorar o desempenho 

da combinação, no entanto, os resultados mostraram que alguns algoritmos contribuem de 

forma negativa, aumentando as fontes de erro para a classificação final. 

Ao avaliar os resultados obtidos pelas combinações observa-se que elas se tornam 

mais eficientes com a eliminação dos algoritmos de pior desempenho. Esses resultados se 

coadunam com Kittler et al. (2006) e com Lysiak, Kurzynski e Woloszynski (2014) que 

afirma que a principal etapa para o uso de classificações combinadas é a escolha dos 

algoritmos. O erro de omissão para a classe deslizamento foi o único indicador de acurácia 

que todas as combinações apresentaram resultado melhor que o classificador isolado de 

melhor desempenho, que neste caso foi o SVM. Esse resultado está vinculado à alta inclusão 

de pixels na classe deslizamento por vários algoritmos e resulta em alto erro de comissão. 

Além disso, o percentual de acerto na classe deslizamento para a combinação com 10 

classificadores é inferior ao desempenho isolado do algoritmo SVM.  

De maneira geral, nota-se que a utilização de alguns algoritmos de classificação 

contribui negativamente para a obtenção de melhores resultados, sobretudo para a classe 

deslizamento. Para a classificação geral da amostra da cena LANDSAT, os melhores 

resultados estão entre as combinações de cinco, quatro e três algoritmos, apesar de a escolha 

entre os algoritmos ter sido focada na melhora do desempenho para a classe deslizamento, a 

acurácia de toda a classificação aumenta com a eliminação de alguns algoritmos. 

De acordo com Ranawana e Palade (2006) e Du et al. (2012) incorporar diversidade 

entre os classificadores é de grande importância para o resultado da classificação e combinar 
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classificações semelhantes não agrega melhora ao resultado. No entanto, para o presente 

estudo não é o que se observa, considerando-se os indicadores de acurácia, principalmente 

para a classe deslizamento. O uso de alguns algoritmos adiciona erro à combinação das 

classificações e proporciona a diminuição da acurácia para a classe em questão (MORENO-

SECO 2006). Neste caso é importante avaliar o desempenho individual de cada classificador 

para a classe de interesse, uma vez que o intuito é aumentar a acurácia para esta classe 

específica. Os classificadores SVM, RN e MV tiveram desempenhos mais adequados para o 

objetivo deste artigo, com erros de comissão e omissão menores e percentuais elevados de 

classificação para a classe de deslizamento. O desenvolvimento da combinação de 

classificadores a partir dos resultados destes três algoritmos permitiu a obtenção de um 

resultado com maior acurácia para o mapeamento de deslizamentos. 

No entanto, para a combinação entre dois algoritmos, todos os indicadores de acurácia 

apresentaram resultados inferiores à combinação de três algoritmos. Este fator é muito 

importante, pois evidencia que a escolha dos classificadores e adição de diversidade é 

importante para a melhora do resultado final da classificação, no entanto, a informação a ser 

utilizada para a classificação deve possuir acurácia adequada, de maneira a não influenciar 

negativamente no resultado final da combinação. 

Desta forma, a avaliação da classificação deve ser feita com base em vários 

indicadores de acurácia e não apenas baseada no índice kappa ou na acurácia geral (FOODY, 

2002), principalmente para este artigo que possui como objetivo o melhor desempenho para 

uma classe específica. Para o estudo em questão a análise dos resultados dos erros de 

comissão e omissão é muito importante, uma vez que se busca um resultado que 

primordialmente omita o mínimo possível de áreas de deslizamento e não superestime o 

mapeamento dessas áreas. Os resultados desses indicadores de acurácia para as composições 

de classificações foram os melhores encontrados entre todos os classificadores, sobretudo os 

encontrados para o SMC composto pelos três melhores algoritmos (SVM, MV e RN). 

O uso de sorteio como mecanismo de decisão em caso de empate é pertinente, no 

entanto, as ferramentas estatísticas não são mais eficientes do que a utilização de informações 

espaciais complementares para realizar o desempate. A utilização da análise de contexto 

resultou em classificações com maior acurácia, ou seja, mais representativas para a solução do 

problema em questão. Este resultado era esperado, uma vez que a utilização de informações 

espaciais agrega conhecimento à decisão evitando a aleatoriedade. 
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4.1.5. Conclusões 

 

Comparando os resultados obtidos com o uso da combinação de três algoritmos com 

os obtidos por Manfré et al. (2014) observa-se grande diferença, sobretudo para o erro de 

omissão e para percentual de classificação na classe deslizamento. O uso combinado de três 

algoritmos com bons indicadores de acurácia proporcionou bom desempenho da classificação 

para a classe deslizamento. Diferentemente do que aponta a literatura (KROGH; 

VEDELSBY, 1995; BROWN et al., 2005; MICHAIL; BENEDIKTSSON; IOANNIS, 2005; 

CHANDRA; YAO, 2006; FOODY, 2009) a inclusão de diversidade neste caso prejudicou o 

resultado da classificação, tanto para a classificação de toda a cena como para a classe de 

deslizamento. Conforme Giacinto, Roli e Fumera (2000) cada classificador resulta em melhor 

desempenho para casos específicos, desta forma o uso da combinação dos três melhores 

classificadores para a classe deslizamento produziu melhor resultado para esta classe. 

Conforme já destacado por diversos autores (WASKE et al., 2012, KOC-SAN, 2013; 

LIU et al., 2014) o uso de SMC de maneira geral, melhorou a qualidade da classificação, 

resultando em menores erros de omissão e melhor percentual de classificação para a classe de 

deslizamento. No entanto, a estratégia de utilização dos algoritmos para a composição do 

SMC deve ser analisada e adaptada ao objetivo da classificação. A avaliação individual dos 

indicadores de acurácia de cada algoritmo é importante para se identificar quais possuem 

desempenho que se coadune com o resultado final. 

A inclusão de diversidade para a composição entre classificadores é importante para 

melhorar a classificação, no entanto, os classificadores a serem utilizados devem ser 

avaliados, evitando-se a inclusão de fontes de erro na combinação. 
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5. Análise Integrada dos Resultados  

 

Esta Tese apresenta três contribuições de processamento digital de imagens de 

sensoriamento remoto para a identificação de deslizamentos e mapeamento de áreas de risco. 

Um método de mapeamento do relevo, com dados detalhados e contínuos, que automatiza a 

compartimentação e facilita a identificação de áreas de risco de deslizamento e inundações, 

além de facilitar ações de planejamento urbano e ambiental e servir de base para outras 

análises que dependam da avaliação do relevo.  

A região de ocorrência do deslizamento, na bacia hidrográfica do Rio Pilões, possui 

características geomorfológicas que favorecem o desencadeamento de eventos severos de 

movimentos de massa. A figura 31 mostra as características do relevo da região, de acordo 

com a metodologia apresentada no capítulo 2 desta Tese. Observa-se que a região apresenta 

grande quantidade de feições côncavas e convexas em áreas de declividade acentuada. 

Considerando os altos níveis pluviométricos da região, qualquer intervenção geotécnica deve 

ser cuidadosamente planejada, uma vez que pode desencadear grandes processos de 

movimento de massa (GRÉ, 2013). 

 

Figura 31 – Feições do relevo na região do Rio Pilões, Serra do Mar, Estado de São Paulo. 

 
Fonte: Elaboração Própria. 
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Além disso, são apresentas duas metodologias de processamento digital de imagens 

LANDSAT para a obtenção de mapeamento de cicatrizes de deslizamento. A primeira 

metodologia apresentada utiliza o algoritmo SVM aplicada ao NDVI, obtendo boa acurácia 

para o mapeamento do deslizamento do Rio Pilões. A segunda metodologia avalia a aplicação 

de combinações de classificadores para a identificação de cicatrizes na região do Rio Pilões 

utilizando imagens LANDSAT. Apesar de os pressupostos teóricos (DU et al., 2012; 

WOŹNIAK; GRAÑA; CORCHADO, 2014) afirmarem que quanto maior a diversidade de 

classificadores melhor seria o resultado da composição, os resultados obtidos mostram que a 

escolha dos algoritmos é fundamental para a obtenção de uma classificação final com boa 

acurácia. 

O algoritmo SVM apresentou resultados muito bons em ambas as metodologias 

propostas, sendo uma ferramenta eficiente para o mapeamento de cicatrizes de deslizamentos. 

A utilização de NDVI é muito difundida no mapeamento de deslizamentos, no entanto, 

geralmente se realiza uma análise de série histórica do NDVI para a identificação de 

alterações bruscas nos índices de vegetação (SEZER; PRADHAN; GOKCEOGLU, 2011; 

YANG; WANG; SHI, 2013). Os dados LANDSAT TM 5 apresentam problemas de 

georreferenciamento, demandando grande esforço para o co-registro eficiente entre cenas de 

uma série histórica. No entanto, em região de grande variação topográfica, o registro é mais 

complicado e demanda a ortorretificação das cenas para possibilitar uma análise eficiente da 

série histórica (HUANG et al., 2010). Desta forma, a possibilidade de utilizar a amenização 

das sombras do relevo proporcionadas pelo NDVI e a sua classificação direta utilizando um 

algoritmo de bom desempenho como o SVM mostrou-se uma alternativa viável e apresentou 

bons resultados, com metodologia que pode ser amplamente replicável. 

Já a metodologia de combinação de algoritmos apresentou resultados ainda mais 

relevantes para a combinação entre os classificadores SVM, RN e MV. Os resultados 

atingiram valores superiores a 90% de acerto para a classe deslizamento. A utilização de 

combinações entre classificadores tem sido amplamente utilizada para diversas finalidades de 

mapeamento, sempre apresentando resultados superiores ao uso dos classificadores isolados. 

Diversos métodos são empregados para a combinação entre as classificações, buscando 

utilizar o melhor de cada classificação no resultado final. No entanto, alguns autores 

(KITTLER et al., 2006; LYSIAK; KURZYNSKI; WOLOSZYNSKI, 2014) ressaltam que a 

escolha dos algoritmos é mais importante que o método de combinação. Neste sentido, a 

metodologia empregada contribui para a escolha dos melhores algoritmos a serem utilizados, 

sendo que a avaliação integrada dos indicadores de acurácia foi fundamental para a 
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identificação de uma combinação com bons resultados. A combinação entre os algoritmos 

SVM, RN e MV possui grande potencial para replicação em outras regiões. 

Além disso, com o advento das imagens LANDSAT OLI 8, a potencialidade das duas 

metodologias apresentadas é amplificada, uma vez que, o sensor Operational Land Imager 

(OLI) opera com faixa espectral mais estreita para a banda do infravermelho próximo 

(utilizada na composição do NDVI), além de melhora na qualidade dos dados das outras 

bandas e maior qualidade de co-registro entre as cenas (ROY et al., 2014). 

Diversos autores na literatura (REIS et al., 2012; KUNDU et al., 2013) aplicam o uso 

integrado de informações do relevo com imagens de satélite para a identificação de 

deslizamentos. Desta forma, a integração entre os resultados apresentados nesta Tese podem 

potencializar o mapeamento de cicatrizes do mapeamento de cicatrizes de deslizamentos com 

o uso de informações relativas ao relevo, componente espacial fundamental para a ocorrência 

deste tipo de evento (PRADHAN; LEE, 2010). A compartimentação do relevo apresentado 

foi utilizada para excluir regiões com baixo potencial de eventos de escorregamentos, como 

planícies de inundação, planícies elevadas e planaltos. Desta forma, foram verificadas as 

regiões com base em imagens de alta resolução disponíveis para consulta online. O resultado 

final da classificação com a combinação utilizando os algoritmos RN, SVM e MV cobriu 

totalmente a área do deslizamento do rio Pilões, conforme mostrado na figura 32. 

 

Figura 32 – Sobreposição do resultado final da classificação com a imagem de alta resolução que permite a 

visualização do deslizamento do rio Pilões. 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 A análise integrada entre o resultado final da classificação por votação com as feições 

do relevo permitiu a eliminação de áreas mapeadas como deslizamento e a definição de áreas 
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com maiores ou menores potenciais de serem cicatrizes. Esse resultado é apresentado na 

figura 33, bem como algumas áreas que na sobreposição com imagem de satélite de alta 

resolução evidência outras áreas com características semelhantes a cicatrizes e cortes em 

taludes. 

O uso de uma informação complementar a classificação possibilitou a utilização 

prática da classificação para identificar outras áreas com características de deslizamento ou 

corridas de lama na região estudada. No caso de deslizamentos o uso de informações do 

relevo é fundamental para auxiliar na análise da potencialidade de ocorrer ou já ter ocorrido 

um evento dessa natureza (NICOLL, 2010), sendo que a forma das vertentes e a dissecação 

do relevo contribuem para se obter um resultado ainda mais refinado (SESTINI; 

FLORENZANO, 2004; VANACÔR; ROLIM, 2012). Intersecção entre os dois produtos 

selecionou apenas as áreas com potencial para deslizamento e facilitou a análise visual com 

apoio de imagens de alta resolução. Foram encontradas, além da cicatriz já conhecida outras 

quatro áreas com características semelhantes a cicatrizes. Dentre as áreas é possível observar 

um grande corte no talude na base de um morro e três outras áreas próximas à Rodovia 

Imigrantes, que na imagem de satélite utilizada pode-se interpretar a ocorrência de alguma 

intervenção para conter algum tipo de movimento de massa. Além disso, áreas de solo 

exposto próximas a dutos também foram identificadas pelo mapeamento. 
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Figura 33. Áreas potenciais de deslizamento e destaque para outras cicatrizes e cortes em taludes. 

 
Fonte: Elaboração p.rópria. 
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6. Conclusões 

 

 A utilização de técnicas de processamento digital de imagens de sensoriamento remoto 

possuiu ampla aplicabilidade para o mapeamento de deslizamentos e áreas de risco, sobretudo 

para a identificação de feições do relevo favoráveis à ocorrência de deslizamento e para o 

mapeamento de cicatrizes. Com os resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que a 

utilização de dados como SRTM e LANDSAT potencializa o mapeamento de deslizamentos e 

são fundamentais para o levantamento de áreas de risco e definição de planos de mitigação. 

 A análise de feições do relevo é fundamental no processo de mapeamento de risco e a 

definição de um processo automatizado de interpretação de suas características é fundamental 

para acelerar o processo de mapeamento e facilitar ações de identificação e planejamento de 

intervenções em áreas susceptíveis ou de risco, orientar planejamentos urbanos e ambientais, 

integrar projetos preliminares de análise do traçado de vias entre outras aplicações. A 

metodologia proposta neste trabalho mostrou-se adequada para a área de estudo e apresenta 

grande potencial de replicação para demais regiões, demandando ajustes às especificidades 

locais. Além disso, a utilização dos dados TOPODATA foi fundamental para a construção de 

uma análise refinada com maior detalhamento das feições do relevo, fundamental no processo 

de identificação de áreas com potencial de deslizamento. 

 No mapeamento de deslizamentos, os dados LANDSAT permitiram a identificação do 

deslizamento ocorrido na bacia hidrográfica do Rio Pilões, possuem grande potencial para a 

identificação de deslizamentos de iguais proporções, ou até menores. No entanto, a utilização 

de dados de alta resolução, ou a visita aos locais é fundamental para a confirmação da 

existência de algum evento de movimento de massa. 

 As técnicas de processamento digital de imagem produzem bons resultados e 

permitem a manipulação do dado de sensoriamento e a evidenciação de feições muitas vezes 

escondidas sob as sombras do relevo. A utilização do NDVI é uma boa alternativa para a 

atenuação dos efeitos da topografia nas imagens de satélite, potencializando o desempenho de 

algoritmos de classificação. No entanto, os erros de comissão tendem a ser grandes, uma vez 

que feições como solo exposto possuem características semelhantes. 

 A transformação de espaço de cores também se mostrou capaz de facilitar a 

identificação visual de cicatrizes, melhorando a qualidade das áreas de treinamento 

selecionadas para a classificação supervisionada. Assim como o NDVI, a transformação do 

espaço de cores atenua o efeito da topografia e permite a identificação de feições escondidas 

sob as sombras. 
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 O algoritmo de classificação supervisionada SVM pode ser executado com a utilização 

de apenas uma variação, podendo ser aplicado a índices como o NDVI. Os resultados dessa 

metodologia se mostraram eficientes e de fácil aplicação. 

 Os algoritmos de melhor desempenho para o mapeamento de deslizamento em 

imagens LANDSAT foram o SVM, RN e a Máxima Verossimilhança. 

 A combinação de algoritmos é uma técnica que melhora o desempenho da 

classificação, porém, a escolha dos algoritmos é fundamental. Desta forma, a avaliação 

integrada dos indicadores de acurácia de cada um dos algoritmos deve ser realizada antes da 

execução da composição. A utilização de algoritmos com indicadores de acurácia 

insatisfatórios pode causa a propagação do erro, interferindo diretamente no resultado final da 

composição. 

 A combinação dos resultados apresentados nesta Tese permite a execução de uma 

análise detalhada e forma rápida baseada em imagens de alta resolução, facilitando a 

identificação de cicatrizes e feições semelhantes. A técnica utilizada é replicável podendo ser 

utilizada em outras regiões para a identificação de áreas que necessitem intervenção. 
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