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INTRODUÇÃO 

Uma importante ferramenta no mapeamento, identificação e monitoramento da 

superfície terrestre é o sensoriamento remoto que possibilita obter informações sobre a cobertura de áreas 

extensas, de maneira rápida, precisa e econômica (Matsukuma, 2002). 

Nas décadas mais recentes, a tecnologia do sensoriamento remoto tem evoluído da 

simples fotografia aéreas, imagem dos primeiros sensores com baixa resolução espacial acoplados a 

plataformas orbitais às atuais imagens multi e hiperespectrais de alta resolução espacial provenientes de 

modernos sensores em nível orbital.  

A permanente preocupação científica em criar novas abordagens e métodos de 

otimização da extração de informações traz, cada vez mais, utilidade ao monitoramento por sensoriamento 

remoto de importantes recursos naturais e atividades humanas na terra. Mesmo assim, (Carvalho apud 

Bernardes et all, 2006) cita que a produção de imagens de alta resolução e o aumento das séries temporais 

a partir dos anos setenta precisam ser mais bem exploradas. 

As técnicas de processamento digital de imagens buscam melhorar a informação visual 

para análise e interpretação humana, e para a percepção automática através de máquinas. 

A extração rápida de informações e a definição dos padrões da terra é possível através 

da classificação automática das imagens multiespectrais. A classificação possibilita categorizar a cobertura 

da terra permitindo distinguir a composição de diferentes materiais superficiais a qual atribui cada pixel da 

imagem a uma determinada classe, a fim de reconhecer padrões e objetos para mapear áreas de interesse. 

Duas abordagens distintas são adotadas na classificação automática de imagens digitais: Classificação 

supervisionada e não supervisionada.  

A classificação supervisionada se baseia em um conjunto de amostras utilizadas para 

treinamento do classificador, havendo, assim, necessidade de observações de campo ou conhecimento de 

fotointerpretação que permitam o reconhecimento dos padrões de uso da terra.  

Quando não for possível definir áreas representativas para o treinamento, podem ser 

utilizados algoritmos baseados em regras estatísticas capazes de fazer o reconhecimento das classes 

presentes na imagem. Neste caso a classificação é dita não supervisionada.  

Em ambos os casos, como produto final tem-se um mapa temático, que representa a 

distribuição geográfica das classes temáticas. Dessa maneira, pode-se obter um mapeamento para usos 

múltiplos, dentre estes, o monitoramento da cobertura e uso do solo.  
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OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é utilizar imagens do satélite CBERS, que após processadas e 

classificadas pelo método não supervisionado, através de um Sistema de Informações Geográficas(SIG), 

deverá possibilitar a identificação do uso e cobertura do solo na área da Expansão do Distrito Industrial 

localizado no município de Manaus/Am. 

 

 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

Figura 1 – localização da Expansão do Distrito Industrial de Manaus/Am. 
 

 

 

             

                              

 

Fonte: www.manausonline.com.br. 

 

Com a criação da ZONA FRANCA DE MANAUS através da Lei N° 3.173, de 06/06/1957, 

ampliada pelo Decreto-Lei N° 288, de 28/02/1967, o município de Manaus vem sendo ocupado por 

empresas que buscam usufruir dos incentivos fiscais concedidos através do modelo criado. 

Para abrigar as empresas que buscam usufruir desses incentivos foram destinadas duas 

glebas na área urbana da cidade de Manaus. A primeira área identificada Distrito Industrial 1 (ou área 

pioneira) com 1.750 ha e posteriormente, um segundo lote de terras denominado Área de Expansão do 

Distrito Industrial (DI) com 5.760 ha estando. 

A Área de Expansão do Distrito Industrial vem sendo ocupada por diversos 

empreendimentos industriais, empresas prestadoras de serviços, incluindo algumas aglomerações de 
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habitações com ocupação desordenada. A partir de conhecimento prévio da área e com o emprego de 

ferramentas de sensoriamento remoto e SIG, se buscou identificar o seu uso atual.  

 

 

MATERIAL 

Versão 9.1 do aplicativo ERDAS IMAGINE e 9.3 do ArcGis e GPS Map 76S – Garmin. 

Imagem do satélite CBERS-2, sensor CCD, órbita/ponto 173/103, de 01/07/2008, com 

20 metros de resolução espacial, bandas 3(red), 4(green) e 5 (infravermelho próximo), cedida pelo INPE. 

Arquivo shape dos limites da área, da drenagem e arruamento da Área de Expansão do 

Distrito Industrial (DI) de Manaus. 

 

 

METODOLOGIA 

Utilizando o software ArcGis, se procedeu a composição das bandas 3, 4 e 5 após o 

emprego da ferramenta Composite Bands, localizado no Raster Processing, Raster, Data MAnagement Tools, 

ArcToolbox do ArcGis (Fig.2).    

 

Figura 2: Imagem resultante da composição das 
bandas 3, 4 e 5. 

Figura 3: Imagem restrita a área do DI. 
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Posteriormente se procedeu o recorte da área de interesse com o emprego da 

ferramenta ArcToolbox, Spatial Analyst Tools,  Extration, Extract by Mask do ArcGis. O recorte da imagem se 

refere à redução da imagem à área de estudo quando se fez uso do shape de limites (Fig. 3).  

No próximo passo se procedeu a classificação da imagem, já restrita a área do DI. Para 

tanto se utilizou a ferramenta Unsupervised Classification, Classitication do ERDAS IMAGINE 9.1.  

Neste processo, se obteve vários números de classes, sendo que para o mapa final se 

adotou as classes que melhor espelhou a realidade verificada em campo.  

Para salvar os arquivos após cada processamento se fez uso da ferramenta Export Data, 

Data do ArcGis. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES.  

Os algoritmos de classificação de um SIG têm como objetivo identificar objetos que tem 

uma existência concreta no mundo real e que expressam características de textura, forma, constituição e 

cor no contexto da imagem analisada. Mas, o funcionamento destes sistemas se baseia no conhecimento 

do analista a respeito da área de estudo. Sendo que o resultado da classificação é um reflexo do 

conhecimento e da compreensão do analista em relação à área, além do SIG adotado. 

O classificador automático utilizado foi o Isodata, do ERDAS IMAGINE, tendo como 

característica o processamento da imagem do tipo “pixel a pixel” que utiliza a informação espectral, 

isoladamente, de cada pixel, visando encontrar regiões homogêneas. Este algoritmo considera a ponderação 

das distâncias entre médias de níveis de classes. 

Para conclusão quanto às classes que melhor espelham o uso e ocupação da Expansão 

do DI foi procedida outra visita na área de estudo. Com o emprego do GPS foram coletados pontos que 

melhor espelhassem os usos da área. Após correlação destes pontos com a imagem processada se concluiu 

que as classes mais expressivas na área de estudo são: Área Antropizada, Floresta Densa, Vegetação de 

Regeneração, Ocupação Irregular e Construções. 

Observando o Mapa Temático final, se conclui que o processamento automático da 

imagem do satélite CBERS 2, através de um SIG, permitiu obter um mapa demonstrativo das classes de uso 

e cobertura da Área de Expansão do DI, correspondendo, em sua maioria, ao verificado no campo.  

Entretanto, após análise mais profunda do Mapa, se observa que algumas classes 

obtidas não estão restritas aos polígonos de uso real ou avançam em áreas de usos distintos, porém, não 

inviabiliza seu emprego como instrumento auxiliar para tomadas de decisões e ainda, se mostra de grande 

valia face à rapidez com que se processam os dados e seu custo mínimo, considerando que a imagem pode 

ser obtida graciosamente no sitio do INPE.  
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Figura 4 – Mapa Temático de Uso e Cobertura do Solo da Expansão do DI. 

 
Na Tabela 1 se pode conferir os dados obtidos a partir da imagem processada. 

IDENTIFICAÇAO DAS CLASSES DE USO E COBERTURA DA EXPANSÃO DO DI 

Item Classe de 

Uso/Cobertura 

Área (ha) 

 

% 

 

 

1 Área Antropizada 600,72 10,43 

2 Floresta Densa 1.666,42 28,93 

3 Vegetação de Regeneração 1.910,74 33,17 

4 Ocupação Irregular 1.101,40 19,12 

5 Construções 480,72 8,35 

 

total  5.760,00 100,00 
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CONCLUSÕES 

Como se pode observar, o Mapa Temático obtido pode ser utilizado em várias ações, 

inclusive no auxílio ao poder publico quanto à tomada de decisões, como monitoramento da ocupação do DI, 

em especial as áreas de preservação permanente, e até mesmo possibilitando planejar a recuperação de 

suas áreas antropizada, que no caso apresentou o percentual de 10,43% da área estudada.  

Em outro enfoque, este mesmo Mapa pode servir para que os dirigentes da SUFRAMA 

permaneçam controlando a ocupação do DI, que ainda possui uma área expressiva de Floresta Densa, 

28,93%, o que viabiliza a manutenção das muitas nascentes existentes naquela gleba e que é de suma 

importância para a manutenção do equilíbrio da biodiversidade local. 
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