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INTRODUÇÃO 

No Brasil, o impulso pela utilização de tecnologias como o sensoriamento remoto, teve 

início a partir do projeto RadamBrasil, onde o objetivo era o levantamento dos recursos naturais do país. 

Atualmente, há uma preocupação cada vez maior com a problemática do desmatamento na Amazônia, o que 

promove avanços com investimentos em instrumentos cada vez mais sofisticados nas áreas do 

sensoriamento remoto e geoprocessamento. 

Um problema comum com sensores ópticos é a necessidade de uma fonte externa de 

radiação, característica que torna a sua utilização, limitada para operar em determinados períodos do dia e 

estarem sujeitos às condições atmosféricas, especialmente cobertura de nuvens. As imagens de sensores 

ativos (Radar) são uma solução para esta problemática, uma vez que o sensor possui fonte de energia 

própria, operam em condições atmosféricas mais adversas e em todos os períodos (MOREIRA, 2003). No 

entanto, a sua utilização necessita de um método rápido e eficaz para o desenvolvimento dos mapas de uso 

e cobertura da terra. Devido à grande extensão da Amazônia e suas características climáticas, a análise de 

imagens de radar a partir de técnicas de classificação digital pode representar uma solução para o 

monitoramento ambiental da região.  
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OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi analisar e comparar diferentes técnicas de processamento 

digital de imagens do sensor SAR/SIPAM para o monitoramento de desmatamento em uma área no 

município de Iranduba, AM. Em função das limitações existentes no processo de classificação de imagens 

SAR/SIPAM este estudo visa desenvolver procedimentos que otimizem a classificação dessas imagens.  

 

 

METODOLOGIA 

A área de estudo está localizada entre as coordenadas 60° 11’ 47,657’’ a 60° 15’ 

21,659’’ W e 3° 9’ 11,611’’ a 3° 13’ 21,279’’ S, no município de Iranduba, AM. A seleção desta localidade foi 

devido ao desmatamento intensivo em decorrência de atividades como agricultura, pastagens e extrativismo 

mineral. 

As imagens utilizadas no estudo são do imageador SAR-SIPAM (R99-B da Força Aérea 

Brasileira do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM) de capacidade de imageamentos simultâneo com 

a banda L, nas polarizações HH, VV, VH e HV, e banda X (HH), com resoluções espaciais de 3m, 6m e 18 m 

(COSTA et al, 2007). As imagens são do ano de 2005 da missão Manaus e Adjacências com 6 metros de 

resolução espacial.  

As técnicas de processamento de imagens aplicadas neste estudo (Richards, 1986) 

foram: elaboração de composição colorida falsa-cor, classificação de imagens, segmentação, filtragem e 

avaliação dos algoritmos de classificação, para tanto foi utilizado o software ENVI 4.5. 

A composição colorida foi obtida a partir das polarizações HH, HV, VV, da banda L. A 

partir deste procedimento selecionou-se então, uma área menor (recorte) dentro desta faixa, para ser 

utilizada no decorrer de todo o estudo. Foram testados classificadores Não-supervisionados: IsoData e K-

Médias e os classificadores Supervisionados: Paralelepípedo, Mínima Distância, Distância de Mahalanobis, 

Máxima Verossimilhança, Binary Encoding, Spectral Angler Mapper e Spectral Information Divergence. 

Foram definidas três classes de interesse: vegetação de floresta, desmatamento/solo exposto e áreas de 

vegetação rasteira (agricultura e pastagens). Para avaliação dos resultados obtidos com os testes nos 

diferentes algoritmos, utilizou-se a Matriz de confusão e o coeficiente Kappa (Tabela 01) e como verdade a 

amostras obtidas na imagem por meio da interpretação visual. 
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Tabela 01. Classificação do coeficiente Kappa.  
 

Coeficiente Kappa Exatidão 
< 0 Péssima 
0 – 0,2 Ruim 
0,21 – 0,4 Razoável 
0,41 – 0,6 Moderada/ Boa 
0,61 – 0,8 Muito Boa 
0,81 – 1,0 Excelente 

Fonte: Landis e Koch (1977). 
 

Na filtragem da imagem foram avaliados: Filtros de Convolação passa-baixa (Low pass), 

passa-alta (High pass), Laplacian, Directional, Median, Sobel e Roberts. Os Filtros de Morfologia (Erode, 

Dilate, Opening e Closing). Os Filtros Adaptativos (Lee, Frost e Gama). Os Filtros de Textura de Ocorrência 

(Data Range, Média, Variância e Entropia) e o de Co-ocorrência (Média, Variância, Homegeneidade, 

Contraste, Dissimilaridade, Entropia e Segundo Momento Angular) (Haralick et al, 1973).  

As variações dos testes foram estabeleciadas de acordo com as características 

funcionais de cada tipo de filtro, sendo estabelecida uma matriz para todos os filtros de 3x3, além da 

aplicação da classificação supervisionada de Máxima Verossimilhança para obtenção do coeficiente Kappa.  

Na segmentação da imagem utilizou-se um módulo do ENVI Feature Extraction (ENVI 

FX), que consiste da combinação do processo de segmentação e classificação orientada ao objeto para 

derivação das feições para o formato matricial ou vetorial (SULSOFT, 2009). A segmentação consiste no 

particionamento de uma imagem em segmentos do agrupamento de pixels próximos com características 

semelhantes em termos de brilho, textura, cor e entre outros. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos dos coeficientes Kappa para os nove classificadores testados na 

imagem SAR/SIPAM variaram entre 0,1 e 0,3 (Figura 1). 

 
Figura 1. Índice Kappa para os diferentes classificadores. 

 
O classificador Máxima Verossimilhança apresentou maior desempenho (Kappa = 0,28) 

tendo exatidão razoável, contudo a análise visual do resultado não é adequada (Figuras 1 e 2). Os algoritmos 

Distância de Mahalanobis e Spectral Information Divergence apresentaram Kappa de 0,02 com menor 

desempenho, de péssima exatidão. 

 

  

Legenda 

 

Imagem SAR R99-B Máxima Verossimilhança  

Figura 2. Exemplo do melhor resultado de imagem classificada. 
 

A aplicação de filtros é uma das etapas de pré-processamento de imagens visando 

corrigir ocorrências de ruídos ou remoção de freqüências espaciais, com o intuito de melhorar determinada 

feição presente na imagem. O resultado da classificação de imagens filtradas apresentaram diferentes 

desempenhos. As imagens com filtros de Convolução obtiveram-se valores de coeficiente Kappa entre 0,2 a 

0,5 (Figura 3), seguida pelo filtro Média que apresentou os melhores resultados e o Roberts com o pior 

desempenho. Paralelo a isso, os filtros de Morfologia demonstraram coeficientes Kappa entre 0,2 a 0,3 

(Figura 3), sendo que o filtro Dilate executou o melhor desempenho. A filtragem Adaptativa apresentou 

melhor desempenho com os filtros Frost e Gama (Figura 3). 



Imagens SAR-R99B aplicadas no Mapeamento do Desflorestamento 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 6 

 
 

Índice Kappa – filtros de Convulações Índice Kappa – filtros de Morfologias 

 

 

Índice Kappa – filtros Adaptativos  

Figura 3. Índice Kappa das classificações de imagens filtradas. 
 

Os melhores resultados do coeficiente Kappa com aplicação da técnica de filtragem na 

imagem foram obtidos com os filtros de Textura de valores entre 0,1 e 0,7 (Figura 4). Apesar de 

apresentarem os melhores resultados, os filtros de Textura não oferecem um aspecto visual de boa 

qualidade na imagem. A imagem fica com uma aparência “desfocada”, mesmo depois de classificada 

(Figura 5). 

  
 

Índice Kappa – filtros Textura de Ocorrência Índice Kappa – filtros Média: correlação com outros filtros 

(Ocorrência) 

  

Índice Kappa – filtros Textura de Co-ocorrência Índice Kappa – filtros Média: correlação com outros filtros 

(Co-ocorrência) 

Figura 4. Índice Kappa das classificações de imagens filtradas (Ocorrencia e Co-ocorrência). 
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Legenda 

 

Filtros de Co-ocorrência: 

Média/Contraste 

 

 

Classificação da Imagem  

Figura 5. Exemplo de classificação de uma imagem filtrada. 
 

Após a definição das combinações das variáveis, características de similaridade e 

particionamento dos pixels utilizadas pelo segmentador, foram geradas imagens segmentadas. De um modo 

geral, os melhores resultados dos processamentos realizados foram obtidos a partir de técnicas de 

segmentação das imagens e posterior classificação (Tabelas 2 e 3).  

 
Tabela 2. Resultados com as diferentes segmentações. 

Atributos “No Thersholding” 

Atributos Nível de escala Fusão Coeficiente Kappa Classificação 

Textura 50 80 0,696 Muito boa 

Spectro Band Ratio 50 80   0,660 Muito boa 

Spectro Correlação 48 80 0,650 Muito boa 

Spacial 50 40 0,615 Muito boa 

Spectro Color Space 48 40 0,607 Moderada/boa 

 
Tabela 3. Matriz de confusão da classificação de segmentação: Atributo textura 50_80 

Verdade Terrestre = (229103/286448) 79.9807%  
Coeficiente Kappa = 0.6964  

Ground Truth (Pixels)  
CLASSES  Vegetação  Sombra  Seletivo  Desmatamento  TOTAL  
Floresta  113908 1558 14981 1164 131611 
Vegetação Rasteira  5568 283 58402 361 64614 
Desmatamento e Solo Exposto  2442 1606 29382 56793 90223 
TOTAL  121918  3447  102765  58318  286448  

Ground Truth (%) 
CLASSES  Vegetação  Sombra  Seletivo  Desmatamento  TOTAL  
Floresta  93.43  45.20  14.58  2.00  45.95  
Vegetação Rasteira  4.57  8.21  56.83  0.62  22.56  

Desmatamento E Solo Exposto  2.00  46.59  28.59  97.39  31.50  
TOTAL  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  
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CONCLUSÕES 

 Nas primeiras rotinas testadas na aplicação dos classificadores foram realizadas 

para avaliar o desempenho dos mesmos na imagem, tais resultados obtidos mostraram-se insatisfatórios 

com os Coeficientes Kappa de exatidão péssima a razoável. Os mesmos foram utilizados apenas para 

comparação dos resultados de outras rotinas testadas no decorrer da pesquisa, com aplicação das técnicas 

de filtragem e segmentação de imagens. A expectativa foi a de melhorar o índice de acerto dos diferentes 

classificadores digitais para o mapeamento do desmatamento na área de estudo, o que foi alcançado.  

 Dos testes realizados com os diferentes filtros testados, os que mostraram melhor 

desempenho foram os filtros de Textura de Ocorrência e Co-ocorrência para a imagem SAR R99-B em áreas 

desmatadas, com destaque para a Variância e as correlações de Média/Variância e Média/Contraste. 

Contudo, no aspecto visual o filtro não apresentou resultado satisfatório, pois a visualização das regiões de 

interesse ficou distorcida, mesmo depois da execução da classificação supervisionada do algoritmo Máxima 

Verossimilhança.  

Os melhores resultados obtidos da classificação de imagens com exatidão classificada 

como “muito boa” de Coeficientes Kappa, foram os obtidos com a aplicação da técnica de segmentação de 

imagens. A utilização da extensão do aplicativo denominado ENVI FX desempenhou com eficiência o 

processo de segmentação para os ótimos resultados observados.  

O trabalho conseguiu contribuir para a minimização das limitações existentes no 

processo de classificação de imagens de radar, pois apresentou através das rotinas testadas que o processo 

de segmentação de imagem facilita a classificação automática reduzindo os ruídos existentes na imagem, 

desenvolvido com melhor desempenho pela extensão ENVI FX, podendo ser retirado de maneira mais rápida 

por outro aplicativo. Recomenda-se que esta metodologia de segmentação de imagens SAR R99-B seja 

colocada em prática com faixas de imagens inteiras para maiores detalhes quanto às estimativas do tempo 

do processo. 
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