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RESUMO 

 

O entendimento de como os sistemas terrestres evoluem é importante na busca de 

estratégia que otimizem a utilização dos recursos naturais e minimizem os impactos 

ambientais. O monitoramento das mudanças da cobertura vegetal e do uso da terra, através 

de técnicas de sensoriamento remoto tem sido fundamental neste sentido. Com a 

disponibilização de todo o acervo de imagens do programa Landsat/NASA, melhoras na 

qualidade dos dados e o surgimento de novos algoritmos constituem um avanço 

metodológico que supera as limitações espaciais e temporais dos métodostradicionais de 

detecção de mudanças. O objetivo principal desta tese é contribuir metodologicamente para 

o monitoramento dos sistemas terrestres através de técnicas de sensoriamento remoto, 

utilizando todo o acervo disponível de imagens Landsat, numa abordagem com base na 

trajetória espectral do pixel em séries temporais. Para tal, a detecção de mudanças baseada 

em trajetórias foi utilizada através do algoritmo LandTrendr, para detectar mudanças nas 

coberturas florestais do estado do Rio de Janeiro entre 1984 e 2016, identificando diferentes 

tipos de perturbações (desmatamentos e recuperações) e classificando as florestas 

secundárias quanto ao tempo de regeneração. De uma maneira geral observou-se 58.969 

ha de trajetórias de mudanças florestais no estado do Rio de Janeiro, destas 64% são 

perdas florestais e 36% regenerações. Este mapeamento alcançou 70% de exatidão global. 

No litoral, os desmatamentos são antigos e mais abruptos enquanto que no interior as 

perdas florestais também são antigas, porém graduais, configurando uma constante 

degradação da paisagem. As recuperações florestais no estado são mais recorrentes no 

norte fluminense, possivelmente associadas a abandonos de terras agrícolas. As florestas 

secundárias mais antigas estão próximas ao litoral (Região dos Lagos) enquanto que as 

mais recentes estão no interior (Região do "Vale do Café" e Região Serrana). Foi 

desenvolvido um mapa síntese com as características das trajetórias. Apenas a Região dos 

Lagos tem tendências de recuperação florestal, enquanto que as regiões no interior do 

estado têm tendências de perda de vegetação, e as regiões próximas ao litoral tendências 

de estabilidade, ou seja, taxas de ganho e perda muito parecidas. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: sensoriamento remoto, detecção de mudanças, séries temporais, 

LandTrendr, Landsat, segmentação temporal, vegetação. 
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ABSTRACT 

 

Understanding how terrestrial systems evolve is important in pursuing strategies that 

optimize the use of natural resources and minimize environmental impacts. Monitoring 

vegetation cover and land use changes through remote sensing techniques has been crucial 

in this regard. With the availability of the entire Landsat/NASA image collection, 

improvements in data quality and the emergence of new algorithms constitute a 

methodological advance that overcomes the spatial and temporal limitations of traditional 

methods of change detection. The main objective of this thesis is to contribute 

methodologically to the monitoring of terrestrial systems through remote sensing techniques, 

using all the available collection of Landsat images, in an approach based on time series. For 

this trajectory-based change detection was used through the LandTrendr algorithm to detect 

changes in forest cover in Rio de Janeiro's state between 1984 and 2016, identifying different 

types of disturbances (deforestation and recovery) and classifying age of secondary forests. 

In a general way observed of 58969 hectares of forest changes in the state of Rio de 

Janeiro, these are 64% of forests and 36% of regenerations. On the coast, deforestation is 

old and more abrupt, while inland forest losses are also old but gradual, creating a constant 

degradation of the landscape. Forest recoveries in the Rio de Janeiro's state are more 

recurrent in the north, possibly associated with abandonment of agricultural land. The oldest 

secondary forests are close to the coast (Lagos region) while the most recent are in the 

interior (Café valley and Serrana region). A synthesis map was developed with trajectory 

characteristics. Only the Lagos region has forest recovery tendencies, whereas the regions 

in the interior of the state have tendencies of loss of vegetation, and the regions near the 

coastal tendencies of stability, that is, rates of gain and loss very similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: remote sensing, change detection, time series, LandTrendr, Landsat, temporal 

segmentation, vegetation. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

 O uso da terra e de recursos naturais são elementos essenciais da existência 

humana. Com o início da agricultura, os humanos começaram a usar a terra para cultivar 

plantas e criar animais. Para negociar o excedente, rotas comerciais precisaram ser abertas. 

Depois, com a Revolução Industrial, as atividades foram ampliadas para a exploração de 

energia fóssil, combustível essencial para o desenvolvimento da indústria nesse período 

histórico. Industrialização esta que possibilitou o aumento das aglomerações urbanas e, 

consequentemente, da população mundial (STEFFEN et al., 2007; VITOUSEK, 1997).  

 O crescimento populacional contínuo ao longo do século XX elevou a demanda por 

alimentos e energia, fazendo com que a agricultura e a indústria se reinventassem. A 

Revolução Verde surgiu para suprir esta demanda, com aplicação de pesticidas industriais, 

fertilizantes, introdução de máquinas no campo, novas variedades de cultivos, etc.; ou seja, 

aumentando o poder humano de transformação da paisagem (TILMAN et al., 2011). 

 A conversão de ecossistemas naturais para outros usos, causada pelos seres 

humanos, já atua em escala global. Cerca de metade da superfície terrestre atualmente é 

utilizada como terras agrícolas ou pastagens (KAREIVA et al., 2007). Nagendra et al. (2013) 

defendem que para mitigar os efeitos negativos das mudanças antrópicas da paisagem 

deve-se conhecer onde e por que estas ocorrem, o que a literatura chama de drivers de 

mudança da paisagem, numa tradução literal pode-se entender como a causa destas 

(DeFRIES et al., 2004; GRIFFITHS et al., 2012). 

 De uma maneira geral estes drivers de mudança acontecem em variadas escalas 

temporais e espaciais, às vezes interligadas, podendo ser oriundas de causas próximas 

(extração de madeira, expansão de cultivos agrícolas, entre outros) ou causas subjacentes 

(como dinâmicas migratórias ou políticas de subsídios, por exemplo), ou seja, questões 

econômicas e sociais, que contribuem para o entendimento das mudanças em si (DeFRIES, 

2013; LAMBIN e GEIST, 2006). Pode-se encontrar estes tipos de causas no que Andrade et 

al. (2015) e Costa et al. (2013) chamam de geoinformações, ou seja, qualquer informação 

espacializada que contenha dados que ajudem a entender a mudança (podem ser censos 

ou cadastros rurais, por exemplo). Estes autores defendem a associação de geotecnologias 

com as geoinformações, para uma “modelagem baseada em agentes”, onde os agentes tem 

a capacidade de interagir e modificar o meio ambiente. 

 As Geotecnologias, aliás, apresentam-se como uma importante ferramenta na 

obtenção e manipulação de dados temporais, permitindo também integrar dados de 

naturezas distintas (matriciais, vetoriais e tabulares), como imagens de satélite e dados 

censitários, por exemplo. Como as mudanças induzidas pelo homem ocorrem em um ritmo 

cada vez mais rápido, espera-se que os sistemas de monitoramento baseados em 
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sensoriamento remoto, que imageam o Planeta Terra em tempo integral, tenham papéis 

cruciais na política ambiental e tomada de decisão (CHEN et al., 2012). Maus et al. (2016) 

acrescentam que a observação da Terra por satélites é a única maneira de providenciar 

uma contínua e consistente base de dados sobre a cobertura e uso da terra.Esta 

abundância de dados temporais possibilita a obtenção das trajetórias evolutivas da 

cobertura da terra, que representam uma assinatura espectral-temporal da paisagem. 

Após análise de todo o potencial de aplicações das trajetórias evolutivas presentes 

na literatura, procurou-se nortear a tese em análise de séries temporais que visaram 

contribuir no entendimento das perturbações e recuperações da vegetação de floresta. A 

área de estudo para aplicação da metodologia corresponde ao estado do Rio de Janeiro. A 

escolha desta área justifica-se pelo alto dinamismo na cobertura da terra da mesma nas 

últimas décadas, assim como a carência de estudos desta natureza a nível estadual. O 

intervalo de imageamento será anual, cerca de trinta e duas imagens do satélite Landsat 

(sensores TM e OLI), para o período entre 1984 e 2016, para cada uma das seis cenas que 

compõe o estado (Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1: Localização da área de estudo  

 

1.1)Questionamentos e objetivo da pesquisa 

 

 Ao longo da discussão dos objetivos deste trabalho, alguns questionamentos de 

pesquisa surgiram: 

1) Como as séries temporais podem auxiliar no entendimento das mudanças em 

coberturas florestais? 

2) É possível detectar de maneira confiável trajetórias evolutivas em séries temporais 

com uma metodologia mais automatizada? 
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3) Quais foram as taxas, padrões espaciais e causas das mudanças de cobertura 

florestal no estado do Rio de Janeiro desde 1984? 

 

Para tentar responder tais questões, o principal objetivo desta pesquisa está em 

entender a dinâmica das coberturas florestais do estado do Rio de Janeiro nas últimas três 

décadas, com uma metodologia capaz de quantificar, espacializar e explicar as mudanças 

na paisagem. Os objetivos específicos da tese contemplam o pré-processamento da série 

temporal, a modelagem e classificação das trajetórias, e a avaliação da acurácia dos 

resultados. Para tais objetivos, foram desenvolvidas especificamente as seguintes metas: 

 Compatibilizar as imagens quanto a sua geometria e atenuar suas diferenças 

radiométricas através de técnicas de normalização; 

 Identificação do melhor descritor para classificar as trajetórias na série temporal 

de imagens Landsat; 

 Segmentação temporal espectral das imagens; 

 Mapeamento das trajetórias florestais, compatível com a escala 1:100.000; 

 Geração dos mapas de início, magnitude e duração de cada um dos eventos de 

mudança ocorridos na cobertura florestal; 

 Mapeamento da idade da floresta secundária. 

 Associação das trajetórias mais representativas com as causas; 

 Avaliação da acurácia dos produtos gerados, verificando a eficiência e 

aplicabilidade da metodologia. 

 O mapeamento das trajetórias evolutivas da vegetação irá auxiliar no entendimento 

do comportamento destas no estado do Rio de Janeiro, permitindo localizar as áreas com 

predominâncias de desmatamentos e revegetações. A partir daí o mapa de trajetórias será 

associado àoutras informações da área, numa tentativa delevantar possíveis causas (drivers 

de mudança). Já o mapeamento das revegetações irá fornecer a idade das vegetações 

secundárias no estado, dado inédito e muito importante para a gestão do território e 

tomadas de decisão. 
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2) CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1) Localização 

  

 O estado do Rio de Janeiro (RJ) está localizado na região sudeste do Brasilcom uma 

área de cerca de 43.700 km². Apesar de ser um dos menores estados da Federação, seu 

litoral é o terceiro mais extenso com 636 km e sua posição geográfica permite comércios 

marítimos, pesca e acesso a riquezas da plataforma continental (ABREU, 2010). De acordo 

com o censo o IBGE de 2010, o Rio de Janeiro é o estado com a terceira maior população 

do país.Sua área representa 0,5% do território brasileiro, o que faz com que sua densidade 

demográfica seja muito alta. 

 Os 92 municípios pertencentes ao estado do RJ estão divididos em regiões de 

governo de acordo com suas características socioeconômicas. Estas regiões foram 

estabelecidas em 1987 e de acordo com Saraça et al. (2007) não retratam mais a realidade, 

pois as recentes mudanças na estrutura produtiva acarretaram em uma reordenação 

espacial que impôs a necessidade de se formular uma nova regionalização. Seguindo este 

raciocínio, a fundação CIDE (atual CEPERJ) propôs uma nova regionalização para o estado 

que levam em consideração as diferenças e particularidades do cenário atual, baseada nas 

regiões de 1987, porém apresenta algumas modificações na forma de agrupamento dos 

municípios (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1: Novas regiões político-administrativas do Rio de Janeiro (proposta da CEPERJ). 
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 A região da Costa Verde (I) é composta pelos municípios de Mangaratiba, Angra dos 

Reis e Parati. Esta região tem sua atividade econômica voltada quase que exclusivamente 

para o turismo, com belas praias e muitas áreas verdes montanhosas. Existe a presença de 

indústria naval e do petróleo e de uma usina nuclear que gera energia para o estado do Rio 

de Janeiro. 

 Os municípios que compõem a região Industrial do Médio Paraíba (II) são: Barra do 

Piraí, Volta Redonda, Itatiaia, Barra Mansa, Piraí, Pinheiral, Porto Real, Resende, Quatis e 

Rio Claro. Esta região tem como característica a economia voltada para o setor secundário, 

com indústrias ligadas ao setor siderúrgico e metalomecânico, com recente crescimento no 

setor terciário (comércio e serviços). Existe também a presença de ecoturismo nas 

montanhas da serra da Mantiqueira. 

 A região Turístico-Cultural do Médio Paraíba (III)é formada pelos municípios de: 

Vassouras, Valença, Rio das Flores, Paty dos Alferes, Paraíba do Sul, Miguel Pereira, 

Mendes e Engenheiro Paulo de Frontin. Esses municípios possuem uma economia voltada 

para agropecuária e turismo rural, se aproveitando da infraestrutura construída nas época 

de glória do café na região. Há a presença de dois polos universitários em Valença e 

Vassouras. 

 A região Urbano-Industrial (IV) abrange os seguintes municípios: Rio de Janeiro, 

Niterói, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, 

Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio Bonito, 

São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. Esta pode ser considerada a região 

mais importante do estado do Rio de Janeiro, sendo o centro político desta unidade da 

federação. Nos últimos anos o setor industrial e de alguns serviços tem migrado da capital 

para municípios do interior metropolitano como Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Nos 

municípios da porção leste e norte da baía de Guanabara estão localizadas áreas mais 

rurais que se encontram em pleno processo de expansão urbana e industrial, principalmente 

do setor petroquímico e naval. 

 A região Serrana de Economia Diversificada (V) é composta pelos municípios de 

Bom Jardim, Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal, 

Três Rios e Comendador Levy Gasparian. Esta região apresentou nos últimos anos um 

crescimento no setor têxtil e de vestuário nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis, 

assim como a indústria alimentícia e mobiliária nos outros municípios, configurando uma 

economia bem diversificada. 

 A região Serrana de Economia Agropecuária (VI) apresenta os municípios de: 

Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião 

do Alto, Sapucaia, Sumidouro e Trajano de Morais. Sua economia é baseada em atividades 

primárias de baixa produtividade como a oleicultura e produção de cimento.  
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 A região Turística dos Lagos (VII) abrange os municípios de Araruama, Armação de 

Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Cabo Frio, Saquarema, Maricá, São Pedro da 

Aldeia e Silva Jardim. A principal atividade econômica dessa região é o turismo de veraneio 

e recentemente tem sofrido influência da indústria do petróleo que se instalou em sua região 

vizinha. 

 A região do Petróleo e Gás (VIII) é composta pelos seguintes municípios: Campos 

dos Goytacazes, Carapebus, Conceição de Macabu, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã, 

Rio das Ostras, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. Antigamente essa 

região tinha um perfil agropecuário com a produção da cana-de-açúcar e pecuária leiteira, 

porém essas atividades encontram-se em declínio. Hoje ela é caracterizada pela atividade 

petrolífera que vem causando forte impacto nos municípios dessa região, mesmo com o 

atual período de baixa desta atividade, devido à diminuição do dinheiro dos royalties do 

petróleo. Neste contexto, os municípios de Casimiro de Abreu e Rios das Ostras tem 

investido bastante em turismo, devido às paisagens montanhosas e belas praias, 

respectivamente, podendo vir a integrar a Região Turística dos Lagos num futuro próximo. 

 A região Agropecuária dos Rios Pomba, Muriaé e Itabapoana (XIX) é composta pelos 

seguintes municípios: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, 

Italva, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Itaperuna, Itaocara, Porciúncula, Santo 

Antonio de Pádua, São Fidélis, São José de Ubá e Varre-sai. Considerada a região mais 

pobre do estado, sua economia tem características agropecuárias estagnadas. 

Recentemente o município de Santo Antonio de Pádua se transformou em um núcleo 

especializado de extração de rochas ornamentais. 

 Acredita-se que este mapa, apesar de desatualizado, devido ao dinamismo do 

estado, é o que melhor atende às necessidades deste trabalho, tendo em vista seu viés 

econômico de classificação dos municípios. Ele será usado como base para a 

espacialização e análise das principais trajetórias evolutivas observadas no estado do Rio 

de Janeiro. 

 

2.2) Breve Histórico 

 

 O processo de ocupação do estado do Rio de Janeiro tem sua história atrelada à 

presença da Serra do Mar. Esta serra escarpada próxima ao litoral, além de limitar a área de 

ocupação das primeiras vilas, atrasou os primeiros desbravadores em seu progresso rumo 

ao interior e ao ouro. Acrescenta-se que além do relevo inclinado, esta região era recoberta 

de mata fechada, com a exuberante Mata Atlântica, que de acordo com Dean (1996) tinha 

significados distintos para grupos sociais antagônicos: para os índios, um refúgio, 

sobrevivência; para os jesuítas, uma morada do “diabo”, que deveria ser derrubada. O autor 
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ainda aponta que a história do nosso país permeia a busca de poder no controle sistemático 

da Mata Atlântica e de suas riquezas. 

Vários foram os ciclos econômicos que contribuíram para a degradação da paisagem 

fluminense. O início da exploração portuguesa no Brasil ocorreu com a extração do pau-

brasil e de outras madeiras nas formações de floresta atlântica junto à costa, durante o 

século XVI. O processo de desmatamento cresceu durante os ciclos da cana-de-açúcar, no 

século XVII, em especial nas regiões de planícies costeiras. Ao longo do século XVIII 

prosseguiu com a mineração do ouro no planalto interior brasileiro, sendo neste momento da 

história, com as aberturas das rotas do ouro e caminhos reais que a ocupação do interior 

brasileiro se intensifica. Dean (1996) considera este o momento que representou o início de 

uma “tendência irreversível e cumulativa na exploração da Mata Atlântica”. Com o declínio 

da mineração, a cultura do café se disseminou durante todo o século XIX e início do XX, 

atuando nos mares de morro do vale do Paraíba e bacias vizinhas, tendo início nestas 

regiões montanhosas os processos de grandes queimadas, antes restrito às planícies onde 

se cultivava a cana (CRONEMBERGER, 2014). 

Paralelo a estes ciclos, a criação de gado sempre caminhou na expansão das 

fronteiras agrícolas rumo às matas do interior, porém, somente depois do ciclo do café esta 

criação se intensificou, crescendo constantemente até os dias de hoje. O desmatamento foi 

ainda intensificado pela produção de carvão vegetal, inicialmente para a subsistência dos 

assentamentos de colonos e a partir do final do século XIX para a construção de ferrovias, 

estradas e indústrias nascentes. O ciclo industrial deixou um legado de paisagens 

degradadas em praticamente toda a Serra do Mar e planalto da Serra da Mantiqueira 

(CRONEMBERGER, 2014; SLOVINSCKI, 2012). 

Ainda que os ciclos agropecuários tenham perdido força nesta região do sudeste 

brasileiro, os núcleos de colonização se intensificaram. O crescimento das primeiras vilas foi 

enorme. Grande parte da população brasileira vive hoje em suas proximidades e, como 

conseqüência, a Serra do Mar e a Mata Atlântica sofrem forte pressão de uma série de usos 

presentes em seu entorno e do impacto da manutenção destes sistemas econômicos, 

contribuindo ainda mais para a destruição da paisagem pioneira. 

O resultado é que a maior parte das áreas montanhosas, reversos de escarpas 

serranas e planícies costeiras do estado do Rio de Janeiro passaram por um rápido 

processo de mudança no uso e cobertura da terra, onde crescem áreas de pastagem e se 

expandem vilas e cidades ao longo dos vales encaixados. Por apresentarem solos muito 

vulneráveis à erosão, deslizamentos de terras e rápida perda da diversidade genética e de 

habitat sofrem uma degradação ambiental acentuada.  

Recentemente, a indústria do petróleo e gás provocou grande destruição em 

paisagens fluminenses. A instalação do Porto do Açú, no norte do estado, suprimiu grandes 
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áreas de restinga, enquanto que a construção do COMPERJ, no município de Itaboraí, põe 

sobre pressão vários fragmentos florestais de Mata Atlântica presentes na região, visto que 

a presença de um empreendimento como este e o iminente aumento da demanda de 

serviços causa mudanças na cobertura da terra do entorno, devido à atração de elementos 

que venham a atender a esta futura demanda, conforme apontam estudos preliminares de 

Weckmüller (2015). 

 

2.3)Aspectos fisiográficos 

 

 O estado do Rio de Janeiro é muito distinto quanto às suas características 

fisiográficas, visto a presença de vários tipos de paisagem. Planícies costeiras, baixadas e 

serras, apesar de possuírem diferentes características geológicas, geomorfológicas, de 

vegetação e clima, podem ser vistas bem próximas, com pequena distância entre elas. 

Geologicamente, a maior parte do estado compõe o escudo cristalino pré-cambriano, 

apresentando rochas ígneas e metamórficas. Dentro do arcabouço tectônico da região 

sudeste brasileira, o estado do Rio de Janeiro situa-se na porção interna da Faixa Ribeira – 

um dos orógenos instalados no Neoproterozóico e que circundam o cráton de São 

Francisco. A Faixa caracteriza-se no território fluminense em dois sistemas orógenos: 

Brasiliano II (650-560 milhões de ano) e Brasiliano III (560-545 milhões de anos), ambos 

caracterizados por metamorfismo e fusão parcial das rochas, cisalhamento transcorrente de 

expressão regional e inserção de diversos corpos granitoides de dimensões muito variadas 

(SILVA, 2001). 

As planícies costeiras (baixada fluminense e campista) foram formadas durante o 

Cenozoico, resultante do processo de erosão e degradação das serras, deixando relevos 

residuais dissecados entremeados nas planícies sedimentares resultante dos depósitos 

coluviais, fluviais, lagunares e eólicos advindos da degradação do relevo regional 

(CRONEMBERGER, 2014). 

Os sedimentos inconsolidados das baixadas e planícies costeiras foram gerados ao 

longo dos ciclos transgressivos e regressivos da linha de costa durante o Quaternário 

(MARTIN e SUGUIO, 1989). A partir do último máximo transgressivo, a atual linha de costa 

registra um “afogamento” generalizado do relevo, observado nas atuais rias, baías e lagunas 

e nas colinas e morros isolados nos recôncavos das baixadas (DANTAS, 2001). 

A atual morfologia do Estado do Rio de Janeiro, conforme Dantas (2001) é 

interpretada como resultante da interação entre os aspectos tectônico e o climático. Nesse 

contexto, o estado possui duas grandes morfoestruturas: o Cinturão Orogênico do Atlântico, 

onde estão localizados integralmente os Maciços Costeiros, a Serra do Mar e a Serra da 
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Bocaina, e as Bacias Sedimentares Cenozóicas sob onde configura-se 

morfoesculturalmente as planícies. 

Quanto à hidrografia, a Serra do Mar é o grande divisor das águas que drenam em 

direção ao Rio Paraíba do Sul e as que drenam em direção à costa fluminense. Em seu 

relevo montanhoso nascem inúmeros afluentes perenes e intermitentes que irão 

desembocar nos rios maiores como o Macaé, o Imbé, o São João e o Macabu, responsáveis 

por grande parte do abastecimento de água da população de toda a área de entorno, bem 

como das cidades litorâneas. Também são eles responsáveis pela manutenção dos 

ecossistemas lagunares da baixada como a Lagoa de Cima e a Lagoa Feia, além das 

várzeas e planícies fluviais (SLOVINSCKI, 2012). 

 As características climáticas da Serra do Mar são condicionadas especialmente por 

atributos como a maritimidade e a continentalidade, que influenciam as condições de 

temperatura e umidade, e a topografia, que constitui um aspecto fundamental para a 

diferenciação climática, pois promove turbulência no escoamento atmosférico e atua como 

barreira as frentes frias polares, expondo uma relação direta entre o relevo e a precipitação; 

e a altitude com a temperatura, evapotranspiração e fitofisionomias (CAVALCANTI et al., 

2009). Nesta região montanhosa da nossa costa podem ser observados 14 tipologias 

climáticas, utilizando como critérios básicos as temperaturas médias e o regime 

pluviométrico, sendo agrupados em três grandes grupos: climas quentes, (subdivididos em 5 

variações de umidade, dos superúmidos  aos semiáridos),climas subquentes (temperaturas 

médias ligeiramente inferiores em função da latitude, mas com características pluviométricas 

semelhantes) e o clima mesotérmico chamado de tropical de altitude, onde as temperaturas 

são mais brandas e a distribuição sazonal das chuvas mais uniforme, praticamente sem 

período seco (NETO, 2005). 

 Originalmente toda a Serra do Mar no estado do Rio de Janeiro era recoberta pela 

Mata Atlântica, com um perfil de vegetação marcado pela transição das formações florestais 

em função da umidade e temperatura. Com uma enorme diversidade de ambientes, a Mata 

Atlântica, dentre todos os biomas brasileiros, é o que possui maior número de fitofisionomias 

(IBGE, 2004).A nomenclatura mais usualmente utilizada foi definida por Veloso et al. (1991) 

que classifica as fitofisionomias na região em floresta ombrófila densa, floresta estacional 

decidual e floresta estacional semidecidual, e as distingue por delimitações altimétricas, em 

Floresta Aluvial, Floresta de Terras baixas até 50m, Floresta Submontana de 50 a 500m, 

Floresta Montana de 500 a 1500m, Alto-montana acima de 1500m e florestas mistas, além 

de campos de altitude acima de 1600m. 

 Junto com o Espírito Santo são os dois únicos estados que estão completamente 

inseridos no bioma da Mata Atlântica. A presença de fragmentos florestais com tamanho 

expressivo e com uma boa conectividade mostra a importância deste estado para a 
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manutenção da integridade deste bioma. A variedade de ambientes proporciona um alto 

grau de endemismo que é encontrado em várias regiões do Rio de Janeiro (ABREU, 2010). 

Junto com o Cerrado brasileiro, a Mata Atlântica foi considerada um dos 35 hotspots do 

mundo, ou seja, sendo considerado um bioma prioritário para conservação, onde foi 

identificada 8 mil espécies endêmicas de plantas, 55 de pássaros, 21 de mamíferos e 14 de 

anfíbios (MYERS et al., 2000). 

 O estado do Rio de Janeiro possui aproximadamente 30% da sua área total de 

ecossistemas naturais do bioma Mata Atlântica, como manguezais, restingas e campos de 

altitude. Acredita-se que o relevo predominantemente montanhoso e as encostas íngremes 

têm sido responsáveis por esse quadro de remanescentes. 

 De acordo com mapeamento realizado por Abreu (2010), a cobertura do estado do 

Rio de Janeiro, no ano de 2007, era dominada por pastagens, com cerca de 53%, seguida 

por Florestas, com aproximadamente 27%. Área urbana e agricultura tinham 5% da área 

cada uma, totalizando 10%. Os outros 10% do estado eram divididos, em sua maioria, por 

classes naturais, como restingas, mangues, várzeas, águas continentais, entre outros. 
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3) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-CONCEITUAL 

 

3.1) Das Geotecnologias à GIScience 

 

Antes de abordar as geotecnologias propriamente ditas, é interessante trazer um 

debate sobre as informações que por ela são trabalhadas, sua base epistemológica e suas 

perspectivas como campo de ciência.  

Castiglione (2009) defende que um termo mais amplo seria geoinformação. Para o 

autor, falar de geoinformação significa necessariamente falar não apenas dos hoje 

chamados Sistemas de Informação Geográfica (SIG), ou ainda dos censos e cadastros 

rurais utilizados na chamada “modelagem baseada em agentes” de Costa et al. (2013); mas 

também de todas as formatações que, ao longo da história, cumpriram a função de 

instrumentalizar tanto a metafórica transferência do conhecimento quanto a análise da 

dimensão espacial dos fenômenos. Sendo assim, são essas várias formatações que 

permitem a contextualização conseqüente de uma geoinformação. Portanto, por estes 

sistemas de geoinformação entende-se não apenas os sistemas computacionais que hoje 

dão conta desta representação, mas também outros sistemas não computacionais, ou 

configurados em bases não computacionais, que permitam a compreensão e a 

contextualização de uma dada informação no espaço geográfico no qual ela se encontra.  

Castiglione (2009) discute ainda a aparição e transformação ao longo do tempo da 

geoinformação, deste o tempo pré-histórico até o século XXI. Para o autor, os pictogramas 

que representavam esta natureza de informações sobre um dado espaço geográfico podem 

ser considerados, à partida desta análise, como as formas mais primitivas que sobreviveram 

daquilo que se poderia considerar como sendo um conjunto de geoinformações, em face de 

sua função de transmissão ou comunicação de conhecimento acerca da dimensão espacial 

de algum fenômeno e de sua formatação gráfica capaz de representar um dado aspecto do 

espaço geográfico, percebido pela ação inteligente dos humanos daquela época. Almeida 

(2007) contribui para esta discussão quando cita uma espécie de almanaque dos 

agricultores, feita pelos Sumérios em 2500 a.C., sobre os preceitos e regras que um 

agricultor deve ter nas suas relações com a natureza, ou seja, as geoinformações. Já no 

século XXI, Castiglione (2009) destaca a desmaterialização destas, através de 

representações cartográficas digitais no mundo computacional. 

Em trabalho anterior, Castiglione (2003) ressalta o caráter interdisciplinar das 

geotecnologias (no trabalho Castiglione refere-se somente ao geoprocessamento, porém 

entende-se que pode ser estendido para todas as geotecnologias). O autor ressalta que a 

interdisciplinaridade pode ser desagregadora, se não for entendida como um convite ao 

efetivo diálogo entre as disciplinas que lhe são fundamentais, a despeito de serem, por 
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vezes, bastante diferentes. Isto é um dos fatores que nos ajudam a entender o insistente 

debate realizado por alguns geógrafos entre as dicotomias entre geografia física e humana.  

Quanto à questão de revolução paradigmática causada pelas Geotecnologias, 

Dobson (1993) afirma que esta questão tem sido considerada principalmente como uma 

revolução tecnológica. Ainda assim o autor destaca que algumas características podem 

conferir como uma revolução intelectual, levando-se em conta a correspondência entre a 

possibilidade de difusão de aplicação tecnológica e a inteligência espacial. Porém Buzai 

(2001) acredita que ainda há uma dificuldade no desenvolvimento da epistemologia das 

geotecnologias, pois apesar da mesma ter como disciplina base a Geografia, se desenvolve 

dentro uma ampla faixa de processos interdisciplinares, o que acaba gerando incertezas e 

ajustes conceituais que começaram a ser tratado dentro do campo chamado de Ciências da 

Informação Geográfica.  

Câmara et al. (2004) e Menezes e Fernandes (2013) acrescentam que a tecnologia 

de sistemas de informação geográfica evoluiu de maneira muito rápida a partir da década de 

1970. Como este desenvolvimento foi motivado desde o início por forte interesse comercial, 

não foi acompanhado por um correspondente avanço nas bases conceituais da 

geoinformação. Os autores também acreditam que as raízes deste problema estão na 

própria natureza interdisciplinar desta. Ponto de convergência de áreas como Informática, 

Geografia, Cartografia, Planejamento Urbano, Engenharia, Estatística e Ciências do 

Ambiente, a Ciência da Geoinformação ainda não se consolidou como disciplina científica 

independente; para que isto aconteça, será preciso estabelecer um conjunto de conceitos 

teóricos, de aplicação genérica e independentes de aspectos de implementação.  

Como uma tentativa única no cenário científico brasileiro, Câmara et al. (2004) 

propõe em seu trabalho estabelecer argumentos que configurem uma epistemologia para as 

geotecnologias (Ciências da Geoinformação, nas palavras do autor, um novo ramo da 

ciência). Primeiramente o seu trabalho propõe tomar o conceito de espaço geográfico como 

uma noção-chave, a partir do qual será possível construir os fundamentos teóricos desta 

nova disciplina científica. Ao fazer uma revisão das diferentes concepções de espaço 

geográfico, eles não pretendem estabelecer juízo de valor, mas estabelecer como a 

tecnologia de GIS permite a expressão computacional destes conceitos e o que estas 

diferentes escolas nos podem ensinar sobre as limitações atuais das Geotecnologias.  

A seguir uma breve explanação destas diversas correntes e uma sistematização de 

sua correlação com as Geotecnologias (Tabela 1). Câmara et al. (2004) começa sua viagem 

epistemológica pela Geografia Idiográfica de Hartshorne, em 1936. O conceito de “unidade-

área” é apresentado em Hartshorne como elemento básico de uma sistemática de estudos 

geográficos, denominada pelo de “estudos de variação de áreas”. Na visão de Hartshorne, 

uma unit-area é uma partição do espaço geográfico, definida pelo pesquisador em função do 
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objeto de estudo e da escala de trabalho, que apresenta características individuais próprias; 

que seriam a base de um sistema de classificação e organização do espaço.  

A partir da decomposição do espaço em “unidades de área”, o pesquisador poderá 

relacionar, para cada uma destas partições, as correspondentes características físicas e 

bióticas que a individualizam em relação a todas as demais componentes do espaço. A 

proposta de Hartshorne tem contribuições relacionadas com o conceito de espaço e lugar, 

próprios da Geografia, fundamentais para a distinção e o estabelecimento das relações 

entre as formas de utilização de determinadas áreas e o seu entorno,além de oferecer uma 

base metodológica para o uso do conceito de “unidade de área” em Geotecnologias.  

A representação computacional que correspondente aos conceitos de “unidade de 

área” em Hartshorne é o polígono fechado, que delimita cada região de estudo e um 

conjunto de atributos, tipicamente armazenados num banco de dados relacional (CÂMARA 

et al., 2004; IBGE, 2013). Costa (2003) contribui para esta discussão lembrando o 

possibilismo de La Blache, que define as paisagens como o resultado das superposições, ao 

longo da história, dos dados naturais e das influências humanas, ou seja, acrescentando a 

importância do fator tempo às análises espaciais e, consequentemente, às representações 

computacionais dentro das geotecnologias.  

Seguindo para a Geografia Quantitativa, Câmara et al. (2004) observa que a base 

desta é a busca da aplicação do método hipótetico-dedutivo que caracteriza as ciências 

naturais nos estudos geográficos. A lógica subjacente ao método hipotético-dedutivo é a de 

que existe uma realidade externa à nossa existência, e esta realidade pode ser capturada 

(ainda que de forma aproximada) utilizando os princípios da lógica e da matemática.  

Esta busca por uma linguagem matemática objetivava dar à Geografia um caráter 

mais exato, mais científico (SANTOS, 1986). Através de estudo e análise, os fenômenos 

podem ser explicados através de teorias científicas, que devem ser passíveis de 

experimentação e portanto, de refutação (Popper, 1975 apud Câmara et al., 2004). Ideias 

estas pioneiramente levantadas por David Harvey, em 1969, com seu livro “Explanation in 

Geography”, onde propõe os modelos descritivo e explicativo, considerando a tarefa de 

verificação como uma avaliação da relação entre o observado no mundo empírico e o 

mundo abstrato teórico; transformando meras especulações em teorias científicas. 

Costa e Rocha (2010) consideram que o uso de modelos matemáticos e estatísticos 

em conjunto com computadores melhorou os métodos e enriqueceu a Geografia, 

possibilitando a construção de mapas e entendimento da dinâmica de utilização da terra, 

porém a intensidade do uso dessas técnicas e modelos não respondeu a todas as 

inquietações e questões das ciências sociais. 

Apesar da forte relação entre os conceitos da Geografia Quantitativa e as 

Geotecnologias, apenas a partir de meados da década de 1990, os SIG passam a dispor de 
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representações computacionais adequadas à plena expressão dos conceitos desta escola, 

adepta de técnicas que exigem muito processamento de dados, como as análises espaciais 

e a geoestatística. Adicionalmente, a tecnologia da primeira década dos anos 2000 das 

Geotecnologias ainda enfatizava a representação de fenômenos espaciais no computador 

de forma estática. No entanto, um significativo conjunto de fenômenos espaciais é dinâmico 

e as representações estáticas utilizadas em SIG não os capturam de forma adequada. 

Deste modo, um dos grandes desafios da Ciência da Informação Espacial é o 

desenvolvimento de técnicas e abstrações que sejam capazes de representar 

adequadamente fenômenos dinâmicos (Câmara et al., 2004). Em trabalho bem mais 

recente, Gilberto Câmara nos mostra essa quebra de paradigma, que representa os 

fenômenos dinâmicos e se apresenta como o futuro das geotecnologias, melhor discutida no 

tópico 3.3 desta tese. 

Na perspectiva da Geografia Crítica, Câmara et al. (2004) acredita que Milton Santos 

é um dos geógrafos mais empenhados em apresentar novos conceitos de espaço 

geográfico. Em seus trabalhos, Santos dá especial ênfase ao papel da tecnologia como 

vetor de mudanças da sociedade e condicionante da ocupação do espaço, no que denomina 

o “meio técnico-científico-informacional”. Apesar de enfatizar a contribuição da tecnologia 

para a Geografia, Santos não examina em detalhe o problema do uso constante de 

ferramentas tecnológicas como SIG em estudos geográficos. Mesmo assim, seus conceitos 

são extremamente relevantes para o amadurecimento de uma epistemologia para as 

Geotecnologias e também, como um novo campo do conhecimento científico.  

Os conceitos de Santos do espaço geográfico sobre “fixos e fluxos” e “sistemas de 

ações e objetos”, além de configurarem uma organização em rede, apresentam as 

características dinâmicas do espaço. Ainda com respeito ao problema de modelagem 

computacional dos sistemas de ações e objetos, Câmara et al. (2000) apresentam uma 

proposta para modelar o processo de produção de informação em bases de dados 

georreferenciados, levando em conta o objetivo final a ser alcançado com os procedimentos 

de Análise Geográfica. Esta proposta visou capturar uma das dimensões do conceito de 

“sistemas de ações”: a intenção do especialista ao modelar o espaço geográfico.  

Segundo Câmara et al. (2004), o conceito de Milton Santos de “espaço como 

sistemas de objetos e sistemas de ações” caracteriza um mundo em permanente 

transformação, com interações complexas entre seus componentes. Santos apresenta uma 

visão geral, que admite diferentes leituras e distintos processos de redução, necessários à 

captura desta definição abstrata num ambiente computacional. A riqueza deste conceito 

está em deslocar a ênfase da análise do espaço, da representação cartográfica para a 

dimensão da representação do conhecimento geográfico, pois como diz o próprio Milton 

Santos, “geometrias não são geografias”. A Geografia Crítica tem uma importante 
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contribuição para as Geotecnologias, sendo um de seus principais méritos o de apontar para 

uma visão muito rica do espaço geográfico, enfatizando a noção do processo e do 

dinamismo (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1: Teoria Geográfica e Geotecnologias (Adaptado de Câmara et al., 2004). 

Teoria 
Tecnologia GIS 

associada 
Conceito-Chave Repres. Comput. Técnicas Análise 

Geografia 
Idiográfica 

Anos 80 – 
meados anos 90 

Unidade da região 
(unit-area) 

Polígono e 
atributos 

Interseção 
conjuntos 

Geografia 
Quantitativa 1 

Final da década 
de 90 

Distribuição 
Espacial 

Superfícies 
(grades) 

Geoestatística + 
lógica fuzzy 

Geografia 
Quantitativa 2 

Meados da 
década de 00 

Modelos espaço-
tempo 

Funções 
Modelos multi-

escalares 

Geografia 
Crítica 

Segunda década 
do século XXI 

Objetos e ações; 
Fixos e Fluxos 

Ontologias e 
espaços não-
cartográficos 

Representação do 
conhecimento 

Time-First 
Curvas 

espectrais-
temporais 

Séries temporais e 
Big Data 

 

Buzai (2001) denomina este ambiente das geotecnologias atuais como ciberespaço e 

vê este como uma matriz de banco de dados ligada a uma rede global. Esta matriz 

corresponde a um novo espaço que se sobrepõe e complementa as paisagens geográficas 

reais, no que o autor chama de espaço relacional. Este espaço relacional encontrado hoje 

nas telas de computadores, como uma representação do conhecimento e realidade 

geográficas, começa a abrir novas vias de exploração e são muitos os geógrafos 

interessados em se lançar em novas pesquisas. 

Jensen (2009) usa a teoria das ciências para classificar o estágio de 

desenvolvimento do sensoriamento remoto, mas entende-se que se pode estender também 

paras as geotecnologias como um todo. A teoria das ciências aponta que as disciplinas 

científicas passam por quatro estágios de desenvolvimento, onde Wolter (1975) sugere que 

este crescimento está baseado numa curva sigmoide. Os estágios são: (1) crescimento 

inicial com pouco incremento da literatura; (2) crescimento exponencial com publicações 

dobrando em intervalos regulares; (3) início do declínio do número de publicações; (4) taxa 

de crescimento aproxima-se de zero. Através de extenso levantamento do número de 

publicações e criação de instituições especializadas, Jensen (2009) concluiu que as 

geotecnologias atualmente estão no estágio 2, onde o crescimento acentuado das 

publicações se mantém desde os anos 1990. Os autores também pontuam que há 

proximidade do estágio 3, visto o aumento das especializações e controvérsias teóricas, 

mas este estágio ainda não foi atingido pois não há tendência de declínio nas publicações. 

Em 1990, seguindo o avanço da tecnologia e do número de artigos na área, as 

geotecnologias se depararam com um novo conceito, que resultou numa quebra de 
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paradigma para esta área: o conceito de GIScience, desenvolvido por Michael Goodchild, 

geógrafo britânico-americano, professor emérito da Universidade da Califórnia 

(GOODCHILD, 1992). Desde então as ferramentas GIS (Geographic Information System) 

passaram a serem vistas também como ciência (Geographic Information Science).De 

acordo com Mark (2003), GIScience seria o desenvolvimento e uso de teorias, métodos, 

tecnologias e dados para entender processos, relações e padrões espaciais. 

Goodchild (2010) acredita em cinco caminhos de desenvolvimento para as próximas 

décadas na GIScience: (1) informações georreferenciadas em tempo real a todo momento; 

(2) possibilidades de qualquer pessoa produzir um mapa; (3) mais dinamicidade dos dados 

proporcionada pela tecnologia; (4) dados produzidos em várias dimensões, para muito além 

do 2D; (5) o desafio de se formar profissionais e pesquisadores especializados nas ciências 

geoespaciais, integrados com o avanço tecnológico. 

Contudo, conclui-se que cada vez mais a GIScience vêm se consolidando como 

ciência. Mesmo caminhando na interdisciplinaridade, inerente desta, elas têm como sua 

base epistemológica os conceitos e correntes da geografia, que mesmo com suas 

discussões e contradições internas foi capaz de oferecer uma sustentação teórica avançada 

e já amadurecida. Espera-se que cada vez mais outros ramos da ciência participem deste 

processo de construção epistemológica da GIScience, desmistificando o papel infeliz ora 

atribuído a esta como tecnicista, ou uma simples ferramenta metodológica, mas sim como 

uma Ciência, sólida, madura e com letra maiúscula. 

 

3.2) Detecção de mudanças por sensoriamento remoto 

 

O processamento de imagens multitemporais e detecção de mudanças tem sido um 

campo de pesquisa ativa em sensoriamento remoto por décadas, tornando-o a maior fonte 

de dados espacializados atualmente para o monitoramento da cobertura da terra (LU et al., 

2014; JIANYA et al., 2008). Em 2001, um congresso bienal (Multitemp – Analysis of Multi-

Temporal Remote Sensing Images) foi organizado para tratar especificamente deste tema, 

com a 1ª edição realizada na Universidade de Trento, na Itália; e a última na cidade de 

Brugge, na Bélgica, em 2017. 

Detectar mudanças significa identificar alterações na superfície terrestre por meio da 

análise de imagens da mesma área coletadas em diferentes datas (SINGH, 1989). De 

acordo com Turner e Meyer (1994) dois tipos de mudança são geralmente distinguidas na 

cobertura da terra: conversão e modificação. A conversão representa uma mudança de um 

tipo de cobertura para outra, como por exemplo, o desmatamento de florestas para áreas de 

agricultura. A modificação corresponde a uma mudança de condição dentro de uma 

categoria de cobertura da terra, como por exemplo, a intensificação de construções em uma 
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área urbana. De um lado, a conversão pode ser considerada como uma mudança abrupta, 

pois uma cobertura é substituída por outra, enquanto que, por outro lado, a modificação é 

mais sutil, uma vez que o caráter da cobertura pode ser mudado, sem alterar a sua 

classificação. Para Coppin et al. (2004), detectar estas modificações na paisagem é um dos 

principais desafios nos estudos de monitoramento de mudanças. 

 A análise multitemporal de imagens de satélite permite a avaliação de dinâmicas 

espaciais como os processos de urbanização, catástrofes naturais, desmatamentos e outras 

alterações na paisagem, sejam de origem natural ou antrópica (SINGH, 1989). Desta 

maneira, permite entendermos melhor a relação e interação entre sociedade e natureza, 

contribuindo para a gestão e utilização dos recursos, de uma maneira mais eficiente e 

sustentável (LU et al., 2004).  

Tendo em vista a impossibilidade de listar todas as aplicações das técnicas de 

detecção de mudanças na cobertura da terra e reconhecendo que há muito potencial a ser 

explorado, Lu et al. (2004) destacam que o pesquisador precisa ter a aplicação bem clara 

em sua pesquisa, para assim ter a sensibilidade de escolher a técnica que seja mais 

adequada aos seus objetivos. 

Existem muitas técnicas para a análise multitemporal e cada uma possui uma forma 

própria de lidar com a extração e com a classificação das mudanças. Não existe um método 

universalmente aceito. Os parâmetros de escolha dessas técnicas dependem do objetivo da 

pesquisa e/ou da preferência por parte do pesquisador por determinada ferramenta 

(COPPIN et al., 2004; JENSEN, 2009). Para se obter uma boa detecção de mudanças, a 

mesma deve fornecer as seguintes informações: (1) variação de área de mudança, (2) 

distribuição espacial dos tipos alterados; (3) trajetórias de tipos de cobertura da terra, e (4) 

avaliação da precisão da detecção de mudança (LU et al., 2004). 

O desenvolvimento de metodologias efetivas para a análise de dados multitemporais 

é um dos mais importantes e desafiadores temas com o qual a comunidade de 

sensoriamento remoto se deparará nos próximos anos. A complexidade de se trabalhar com 

dados temporais e o dinamismo dos mesmos exige esforço científico contínuo para melhor 

aproveitamento da grande quantidade de informação disponível. O acesso a este grande 

conjunto de dados atuais de observação da terra, chamado de big data pela comunidade 

científica internacional, oferecerá aos pesquisadores melhores oportunidade de descrever e 

entender as mudanças (BRUZZONE et al., 2003; CÂMARA et al., 2016).  

Devido à importância do monitoramento das alterações da superfície da terra, a 

pesquisa em técnicas de detecção de mudança é um tema ativo, e novos trabalhos estão 

constantemente sendo desenvolvidos. Nos últimos anos um grande progresso tecnológico 

tem sido observado, com o desenvolvimento de novas plataformas e sensores (JIANYA et 

al., 2008; LU et al., 2004; LU et al., 2014), 
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 Dentre as várias técnicas de detecção de mudanças, há um esforço da literatura em 

separá-las em grandes grupos. Coppin et al. (2004) classifica-as pelo números de imagens 

utilizadas. Caso sejam apenas duas, a metodologia é bitemporal, se forem utilizadas três ou 

mais delas então a metodologia é de análise da trajetória temporal. Porém Peiman (2011); 

Zhou et al. (2008) e Kiel (2008) salientam que a classificação mais usual das técnicas de 

detecção de mudanças seria em dois grandes grupos: pré-classificação e pós-classificação. 

Desta maneira, a sistematização estará baseada na metodologia de detecção de mudanças 

empregada, antes ou depois da classificação. 

 A análise pós-classificação consiste na geração de uma classificação para cada data 

em separado, para uma posterior detecção de mudanças na comparação destes mapas 

temáticos, que pode ser em uma integração entre o sensoriamento remoto e um Sistema de 

Informações Geográficas (LU et al., 2004). É uma técnica abundante na literatura por ter 

sido o precursor das análises temporais. 

 Kiel (2008) salienta que a maior desvantagem talvez resida na sua exigência em 

tempo e custo, visto os mapeamentos e validações a serem realizados antes de detectar as 

mudanças. Além disso, Jensen (2005) acrescenta que os erros de classificação de cada 

data estabelecem uma maior probabilidade de erro no mapa de mudanças, pois a acurácia 

da detecção de mudanças é dependente de classificações individuais. Deer (1995) também 

acredita que os resultados desta técnica ficam muito restritos às classes iniciais, que são 

normalmente discretas. Já Coppin et al. (2004) acredita que um bom esquema de 

classificação pode ajudar no foco da detecção de mudanças ao isolar as transformações 

que não importam aos objetivos.  

A análise pré-classificação, também chamada de análise direta, consiste na 

classificação de todas as imagens de diferentes datas juntas. A premissa básica é a de que 

todas as alterações na cobertura terrestre deverão resultar em mudanças nos valores de 

radiância (SINGH, 1989). Nestes casos o pré-processamento é ainda mais importante. 

 A combinação de um conjunto de imagens para uma análise direta é chamada de 

imagem multitemporal. Uma vez construída, esta imagem multitemporal é classificada uma 

única vez para a detecção das mudanças, sob o princípio de que nas áreas onde ocorreram 

as transformações se concentrem discrepâncias estatísticas quando comparadas com o 

restante da imagem, que se manteve inalterado (MAS, 1999; COPPIN et al., 2004). O 

conhecimento e experiência do pesquisador são fundamentais para trabalhar com esta 

imagem multitemporal, visto o aumento na dimensionalidade de dados a serem trabalhados. 

De acordo com Bruzzone et al. (2003), numa análise direta recomenda-se o uso de 

imagens do mesmo satélite e sensor, para evitar diferenças geométricas e diferenças 

espectrais e radiométricas entre elas, além, é claro, de diferenças entre as resoluções 

espaciais e espectrais. Estes autores sugerem também o uso de imagens de uma mesma 
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época do ano, para evitar a contaminação da imagem por mudanças fenológicas sazonais, 

provenientes das diferentes intensidades de umidade ao longo do ano. 

De acordo com Zhou et al. (2008), as técnicas pré-classificação geralmente 

produzem mapas de mudança e não mudança, não especificando os seus tipos ou 

trajetórias. Porém, Kiel (2008) acrescenta ser comum a classificação quantitativa e 

qualitativa das mudanças após o limiar de separação entre classes de mudança e 

invariantes, sendo a construção de bandas transformadas e índices de vegetação um bom 

recurso de auxílio a este propósito. 

Muitos são os trabalhos que se destacam no uso desta técnica. Weismiller et al. 

(1977) constataram que a subtração de imagens (chamada pelos autores de “classificação 

delta”) pode ser considerada muito simples quando aplicada à zona costeira, pois muita 

informação é perdida na imagem diferença resultante. Nelson (1983) considerou a diferença 

entre índices de vegetação a técnica mais efetiva para detectar mudanças no dossel das 

florestas, já que associa razão e diferença no mesmo método. Esta mesma técnica foi 

apontada por Soares e Hoffer (1997) como efetiva para o acompanhamento do crescimento 

de eucaliptos em um reflorestamento de trinta mil hectares em Minas Gerais. Já Kiel (2008) 

comparou e avaliou diversas técnicas de análise direta na detecção de mudanças numa 

área rural do Rio Grande do Sul e não encontrou nenhuma que se sobressaísse muito sobre 

a outra. Porém o autor ressalta que talvez a presença significativa de nuvens e a escolha do 

mesmo por uma escala regional tenham contribuído para este resultado.  

 Kennedy et al. (2007) automatizaram o processo de detecção de distúrbios em áreas 

florestadas para grandes séries temporais. Estes autores plotaram os valores da banda do 

infravermelho próximo do Landsat/TM de dezoito anos de análise numa área público/privada 

do estado de Oregon, nos Estados Unidos. Cada alteração nesta curva corresponde a uma 

trajetória diferente. Após observarem todas as trajetórias na paisagem, os autores 

classificaram-nas de forma automática, de acordo com o “padrão” de suas curvas no 

infravermelho médio. Em Kennedy et al. (2010), a metodologia de extração das trajetórias 

evolutivas do trabalho anterior foi sofisticada com a implantação do pacote de algoritmos 

LandTrendr, desenvolvido pelos autores, que permite obter o grau de degradação de uma 

paisagem, além de detectar distúrbios e recuperações na vegetação. 

 Há ainda na Literatura correntes que classificam as detecções de mudanças de 

acordo com a técnica utilizada: baseada em pixels ou em objetos. Nesse sentido, Jyania et 

al. (2008) destaca que para alguns casos será necessário usar ambas as técnicas, 

associando a classificação baseada em objetos com a baseada em pixels, configurando no 

que o autor chama de detecção de mudanças híbrida. 

Neste contexto, um algoritmo de detecção de mudanças híbrido foi proposto por 

Carvalho et al. (2001), onde os autores criaram imagens diferença, adicionando-as ao 
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projeto de classificação. Porém, na etapa de segmentação, somente estas imagens 

transformadas (também vistas na literatura como imagens mudança) foram utilizadas no 

processo. Os autores destacaram a efetividade desta segmentação na extração de objetos 

de mudança. Além disso, o resultado foi obtido em menor tempo, visto que a tarefa de 

segmentar todo o cubo multitemporal, que exige muito mais processamento, foi evitada. 

McDermid et al. (2008) utilizou metodologia similar, porém além de imagens diferença, 

acrescentou imagens com informações sobre umidade, que foram efetivas em detectar 

distúrbios em áreas florestadas no oeste do Canadá. Weckmüller (2015) utilizou o desvio 

padrão de duas bandas de imagens do satélite RapidEye para detectar mudanças causadas 

pela construção de uma refinaria de petróleo em uma área do estado do Rio de Janeiro. 

De acordo com McDermid et al. (2008), os algoritmos híbridos de detecção de 

mudanças reduziram as pequenas falsas mudanças provocadas pela delimitação 

inconsistente dos objetos, com um significativo grau de acurácia. No entanto, como muitas 

etapas estão envolvidas neste algoritmo, Chen et al. (2012) ressaltam que não se sabe 

como os resultados finais da mudança são influenciados pelas diferentes combinações de 

sistemas baseados em pixels e objetos. Apesar da maioria dos trabalhos citados usarem 

subtração de imagens como o insumo para a segmentação, ressalta-se que qualquer tipo de 

imagem mudança pode ser utilizado, como por exemplo: razão, principais componentes, 

desvio-padrão, amplitude, dentre outros.  

 

3.2.1) Potencial do Sensoriamento Remoto 

 

 O sensoriamento remoto pode ser entendido como um conjunto de técnicas e 

aplicações que permitem a aquisição de informação sobre objetos ou fenômenos, através do 

uso de sensores, sem que haja contato direto entre os mesmos (NOVO, 2010). Esta 

tecnologia é muito útil para se estudar recursos naturais, monitoramento ambiental, 

levantamentos geológicos, estudos cartográficos, estudos urbanos, dentre outros, em 

função da ampla visão que se tem a partir do ponto de vista de cima, ajudando a 

compreender diversos fenômenos em diferentes escalas (ABREU, 2010). 

Existem, basicamente, três níveis de coleta de dados por sensoriamento remoto, 

genericamente chamados de: laboratório ou terrestre, aéreo e orbital; definindo-se para 

cada um, uma faixa de escala de detalhamento específica, que influi diretamente na 

resolução espacial do dado obtido (NOVO, 2010).  

As imagens orbitais são comumente as mais utilizadas para os mapeamentos de uso 

e cobertura da terra. Uma imagem orbital tem estrutura matricial, onde a menor unidade é o 

pixel e eles são distribuídos em linhas e colunas. Cada pixel armazena um valor que 

corresponde ao nível de reflectância do alvo. Esta reflectância se estende por várias faixas 
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do espectro eletromagnético, ao contrário das fotografias comuns, que absorvem somente a 

faixa espectral do visível, similar ao que os olhos humanos enxergam (ABREU, 2010). 

De acordo com Florenzano (2002), os sistemas de sensores remotos permitem obter 

imagens e outros tipos de dados (mapas, gráficos e tabelas, por exemplo) através do 

registro dessas reflectâncias no espectro eletromagnético, caso esta coleta de dados seja 

feita por um satélite orbital. Cada feição tem sua resposta espectral característica, que a 

diferencia de outras, tornando possível o mapeamento dos diferentes usos e coberturas, 

através de uma classificação digital. 

Entendemos por classificação digital o processo de extração de informação em 

imagens com o objetivo de reconhecer padrões e objetos homogêneos. Os métodos de 

classificação de imagens são aplicados com o objetivo de criar representações temáticas de 

fenômenos, feições e objetos dispostos sobre a superfície terrestre. Estes métodos 

delimitam porções em que a resposta espectral dos alvos apresenta as mesmas 

características ou significados (SEABRA, 2012). 

Atualmente, encontramos uma variedade de classificações digitais que se aplicam à 

elaboração de mapas de cobertura da terra. As classificações mais comuns são a baseada 

em pixels e a orientada a objetos. A classificação baseada em pixels requer muito esforço 

em imagens de alta resolução, visto que um pixel pode não ser representativo da feição em 

que se encontra. A orientada a objetos tem sido alvo de muitas pesquisas recentemente, 

pois agrupa pixels com respostas espectrais semelhantes em segmentos, mais condizente 

com a realidade (BLASCHKE, 2010). 

O processo de classificação orientada a objeto utiliza os polígonos gerados na 

segmentação para definição dos objetos. As características espectrais de forma e relações 

de vizinhança são as informações utilizadas na descrição destes objetos. A partir destes 

descritores os objetos podem ser agrupados em categorias com significado ou em classes 

temáticas (DEFINIENS, 2010). Cruz et al. (2007) apontam que a classificação orientada a 

objeto busca modelar o conhecimento para identificação de feições, baseada na descrição 

de padrões identificadores, tais como textura, cor, métrica e contexto. 

 Atualmente, o sensoriamento remoto vem apresentando diversos avanços no 

desenvolvimento de sensores com resoluções espacial, espectral, radiométrica e temporal 

cada vez maiores, e também no desenvolvimento de programas com novas concepções 

metodológicas de interpretação de imagens e computadores com capacidade de processar 

um maior número de informações. Além disso, dados temporais estão cada vez mais 

acessíveis, com grandes acervos de imagens de satélite disponíveis gratuitamente. Este 

avanço tecnológico e disponibilidade de dados refletem nas pesquisas de técnicas de 

detecção de mudanças na cobertura da terra, apontando para uma provável evolução das 

atuais técnicas, assim como a criação de novas abordagens, reforçando cada vez mais o 
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potencial do sensoriamento remoto para estudos de mudanças na paisagem 

(WECKMÜLLER, 2015). 

 

3.3) Trajetórias evolutivas da cobertura da terra 

 

Estudos de mudanças na cobertura da terra são comuns na literatura, pois seus 

resultados são fundamentais para ações de planejamento e/ou gestão do território. Eles 

contemplam a quantificação e localização de desmatamentos, urbanizações, antropizações, 

intensificações de cultivos, reflorestamentos, entre outros fenômenos de mudanças.  

 Neste contexto, as trajetórias evolutivas surgem como complemento dos estudos de 

mudanças, aprofundando as informações sobre o histórico da cobertura da terra. Esta 

perspectiva abre um horizonte maior de entendimento sobre a degradação da paisagem, 

que possibilita ao pesquisador conhecer importantes informações sobre a paisagem, como 

por exemplo: a idade de uma pastagem e a classe que precedeu sua ocorrência; a 

intensidade da urbanização e em que classe ocorreu esta pressão; ou ainda o abandono de 

uma área de cultivo com recuperação para vegetação secundária (WECKMÜLLER, 2015). 

 De acordo com Banskota et al. (2014), as detecções de mudança baseadas em 

trajetórias utilizam padrões espectrais-temporais para identificar tipos de distúrbios e suas 

magnitudes.Dividem-se em quatro categorias: (1) Baseada em limiares, (2) Simples ajuste 

da curva, (3) Curva hipotética e (4) segmentação da trajetória. A categoria 1 exige como pré-

requisito um limiar que configure mudanças florestais. Já as categorias 2, 3 e 4 geram suas 

próprias trajetórias estimando os limiares com base nas informações da série temporal. 

 O pesquisador Gilberto Câmara, respeitado no mundo inteiro por suas pesquisas e 

publicações na área das geotecnologias, defende as trajetórias evolutivas como uma quebra 

de paradigma nos estudos de mudança (CÂMARA et al., 2016). Até agora a variável espaço 

era priorizada em relação ao tempo, ou seja, os mapeamentos eram feitos para cada data 

com comparação posterior dos seus resultados, o paradigma chamado de “Space First” 

(Figura 3.1a).  A partir desse momento há uma mudança importante neste paradigma, pois a 

variável tempo passa a ser a mais importante, com o uso de séries temporais, chamado de 

“Time First” (Figura 3.1b). Desta maneira, o mapa deixa de ser um resultado absoluto, 

exigindo o complemento de uma assinatura espectral-temporal de suas classes de mudança 

(MAUS et al., 2016). 
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Figura 3.1: (a) Uma matriz tridimensional de imagens de satélite, onde o pixel I (x,y) é classificado 
separadamente, priorizando a variável espaço (b) uma série temporal de índice de vegetação I na 
localização do pixel (x,y), priorizando a variável tempo. As setas indicam lacunas de dados (adaptado 
de MAUS et al., 2016). 
 

A necessidade de se entender a paisagem numa perspectiva temporal, levando em 

consideração as diferentes intensidades e frequências de mudanças no uso e cobertura da 

terra da mesma ao longo do tempo são de fundamental importância para o ordenamento 

territorial/ambiental. Banskota et al. (2014) destacam que, diferente da detecção de 

mudanças bitemporal, as trajetórias possibilitam entender a natureza das mudanças, assim 

como sua magnitude. O conhecimento destas trajetórias evolutivas pode servir como 

subsídio para os órgãos tomadores de decisão, pois estão diretamente relacionados com o 

grau de transformação da paisagem, ou seja, o estado da mesma. As informações sobre a 

degradação ou estabilidade da paisagem raramente são utilizadas no planejamento, 

ordenamento ou gestão do território. Sendo assim, acredita-se que o uso destas 

informações para fins de planejamento são de suma importância para sua eficiência. Cabe 

ao pesquisador decidir qual a melhor metodologia para classificar as trajetórias 

(WECKMÜLLER, 2015). 

 As trajetórias evolutivas apresentam diferentes características quanto às 

transformações entre as classes. De acordo com Mertens e Lambin (2000), as trajetórias 

podem representar mudanças irreversíveis, reversíveis ou cíclicas. As trajetórias cíclicas, 

como o próprio nome já diz, correspondem àquelas que possuem um comportamento de 

ciclo, onde as mudanças entre as classes costumam se repetir num certo período de tempo, 

como por exemplo, trajetórias de agricultura, onde o período de plantio e colheita é 

intercalado. As permanentes ou irreversíveis representam uma quebra de classes, ou seja, 

uma mudança de uma classe para outra, sem que haja um padrão estabelecido no tempo, 

como por exemplo, trajetórias de desmatamento, onde a classe floresta é suprimida por 

outra classe. A Tabela 3.2 lista os tipos de trajetórias mais comuns e sua respectiva 

classificação. 

 



24 

 

Tabela 3.2: Diferentes tipos de trajetórias e sua classificação. 

Trajetórias Cíclicas Trajetórias Permanentes 

Mudanças fenológicas (provocada pelas 

alterações das estações do ano) 

Antropizações (classe para antrópico) 

Desmatamentos (floresta para classe) 

Rotação de culturas (diferentes respostas 

espectrais para o plantio e colheita) 

Reflorestamentos (classe para floresta) 

Urbanizações (classe para urbano) 

 

Kennedy et al. (2014) classificaram os diferentes tipos de trajetórias de acordo com 

suas curvas espectrais temporais: (a) estresse ou perda crônica; (b) ganho ou aumento; (c) 

mudanças definitivas; (d) mudanças e resiliência; (e) mudança cíclica (Figura 3.2). Assim 

como Gilberto Câmara, os autores supracitados defendem a utilização de séries temporais, 

pois a bitemporalidade não é capaz de definir qual processo de trajetórias está atuante na 

paisagem (Figura 3.2 f e g). 

 

 

Figura 3.2: Tipos de trajetórias de acordo com sua curva espectral: (a) estresse ou perda crônica; (b) 
ganho ou aumento; (c) mudanças definitiva; (d) mudanças e resiliência; (e) mudança cíclica. 
Ineficiência da bitemporalidade (f) em explicar trajetórias espectrais temporais (g). Fonte: adaptado de 
Kennedy et al. (2014). 
 

Os mapeamentos das trajetórias evolutivas possibilitam a aplicação em uma grande 

diversidade de objetivos devido à sua natureza interdisciplinar. Estudos de mudanças na 

vegetação, como desmatamentos e revegetações, são os mais comuns na literatura, mas 



25 

 

também se encontra estudos em ambientes urbanos, áreas agrícolas e associações destes 

com geoinformações. 

 Mertens e Lambin (2000) utilizaram as trajetórias evolutivas para espacializar os 

desmatamentos no sul de Camarões e projetar cenários futuros para esta paisagem, com a 

utilização de modelos matemáticos. Mena (2008) cruzou as trajetórias do norte da Amazônia 

equatoriana com dados demográficos e distância das estradas, para entender suas 

dinâmicas e localizar áreas principais de mudanças. Hepinstall-Cymerman et al. (2009) 

utilizaram as trajetórias para entender a urbanização em sua área de estudo e seus 

impactos no meio ambiente, através da inserção destes dados numa modelagem ecológica. 

Seabra (2012) utilizou as trajetórias como subsídio à identificação de áreas prioritárias para 

recuperação na bacia hidrográfica do rio São João, por meio de uma abordagem 

geoecológica.  

 Alguns trabalhos de trajetórias, assim como este, também utilizaram métodos 

baseados nos algoritmos LandTrendr. Kennedy et al. (2012) analisaram padrões de 

desmatamentos e recuperações vegetais em áreas protegidas públicas e privadas, além das 

ecorregiões de uma floresta temperada no noroeste dos Estados Unidos. Griffiths et al. 

(2012) adotaram as trajetórias evolutivas em uma cena Landsat que corresponde à parte da 

região dos Cárpatos, no leste da Romênia, para entender o comportamento da cobertura da 

terra nos principais acontecimentos na Europa entre 1984 e 2010, concluindo que o colapso 

do socialismo provocou uma diminuição drástica no desmatamento e o abandono de muitas 

terras agrícolas, enquanto que a ascensão da União Europeia contribuiu para a retomada de 

cultivos nestas áreas agrícolas. Fragal et al. (2016) utiliza as trajetórias para mensurar a 

perda de florestas de várzea num trecho do baixo rio Amazonas entre 1984 e 2009. Os 

autores concluíram que o LandTrendr obteve uma acurácia entre 65 e 70% de acerto nas 

classes propostas. Kennedy et al. (2018) implementaram os algoritmos LandTrendr na 

plataforma Google Earth Engine, devido ao grande acervo de imagens e capacidade de 

processamento em nuvem deste. Os autores conseguiram entre 85% e 95% de 

concordância entre os resultados do algoritmo no Envi IDL e no software da Google. 

 

3.4) Algoritmos LandTrendr 

 

 O LandTrendr(Landsat-based Detection of Trends in Disturbance and Recovery) é 

um pacote de algoritmos de detecção de mudanças baseado em pixels, desenvolvido por 

Kennedy et al. (2010), que objetiva gerar trajetórias espectro-temporais que expressam os 

eventos ocorridos no pixel no decorrer do tempo, resumidamente em três fases: pré-

processamento, segmentação temporal e classificação das trajetórias (Figura 3.3).  



 

 O conceito de segmentação temporal, criado pelo autor, é importante, pois 

do uso da palavra segmentação usada até então na literatura, de cunho estritamente 

espacial. A segmentação temporal do algoritmo 

simplificação de uma trajetória espectral temporal, identificando quebras estatísticas do 

comportamento linear entre a imag

inicial e o final é quebrada quando há algum valor no meio da série com um 

que o limiar booleano definido pelo pesquisador como não mudança (Figura 3.4B).

 O LandTrendr, além de estar disponível gratuitamente à comunidade científica no 

portal eletrônico da Universidade de Oregon

(http://landtrendr.forestry.oregonstate.edu/

que detalha bem toda a organização de pastas, processamentode

execução do algoritmo. Este gui

gráfica e é executado por código no 

(2018), o LandTrendr foi adicionado como uma função no 

gratuitamente em: https://github.com/KennedyResearch/LandTrendr

Figura 3.3: Fases de um projeto baseado no pacote de algoritmos 

  

Kennedy et al. (2010)

depende da compreensão do seu modo de 

identificarmodificações duradouras na cobertura florestal ao longo da série temporal, 

emintervalos de tempo anuais, ou seja, não é adequado para identificar tendências

ou fenológicas, as quais são consideradas com

este motivo, o impacto destas variações sazonais da vegetação deve ser minimizado, 

selecionando-se imagens referentes a uma mesma época do ano, de preferência durante o 

período de mínima cobertura de nuvens e de má

radiométrico. 

O conceito de segmentação temporal, criado pelo autor, é importante, pois 

do uso da palavra segmentação usada até então na literatura, de cunho estritamente 

espacial. A segmentação temporal do algoritmo LandTrendr, resumidamente, consiste na 

lificação de uma trajetória espectral temporal, identificando quebras estatísticas do 

comportamento linear entre a imagem inicial e a final da série. Esta função linear entre o ano 

inicial e o final é quebrada quando há algum valor no meio da série com um 

definido pelo pesquisador como não mudança (Figura 3.4B).

lém de estar disponível gratuitamente à comunidade científica no 

portal eletrônico da Universidade de Oregon, dos Estados Unidos

http://landtrendr.forestry.oregonstate.edu/), dispõe de um documento de guia do usuário 

a organização de pastas, processamentode 

Este guia é fundamental, visto que a ferramenta não possui interface 

gráfica e é executado por código no software Envi IDL. Recentemente, em Kennedy 

foi adicionado como uma função no Google Earth Engine

https://github.com/KennedyResearch/LandTrendr-2012

de um projeto baseado no pacote de algoritmos LandTrendr

(2010) defendem que a aplicação bem sucedida do algoritmo 

compreensão do seu modo de funcionamento, pois o mesmo

identificarmodificações duradouras na cobertura florestal ao longo da série temporal, 

emintervalos de tempo anuais, ou seja, não é adequado para identificar tendências

ou fenológicas, as quais são consideradas como ruído. Fragal (2015) acrescenta que p

este motivo, o impacto destas variações sazonais da vegetação deve ser minimizado, 

se imagens referentes a uma mesma época do ano, de preferência durante o 

período de mínima cobertura de nuvens e de máxima irradiância, para maximizar o sinal 
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O conceito de segmentação temporal, criado pelo autor, é importante, pois se difere 

do uso da palavra segmentação usada até então na literatura, de cunho estritamente 

, resumidamente, consiste na 

lificação de uma trajetória espectral temporal, identificando quebras estatísticas do 

em inicial e a final da série. Esta função linear entre o ano 

inicial e o final é quebrada quando há algum valor no meio da série com um desvio maior do 

definido pelo pesquisador como não mudança (Figura 3.4B). 

lém de estar disponível gratuitamente à comunidade científica no 

, dos Estados Unidos 

dispõe de um documento de guia do usuário 

 dados de entrada e 

a é fundamental, visto que a ferramenta não possui interface 

Recentemente, em Kennedy et al. 

Google Earth Engine (disponível 

2012). 

 

LandTrendr. 

a aplicação bem sucedida do algoritmo 

, pois o mesmo busca 

identificarmodificações duradouras na cobertura florestal ao longo da série temporal, 

emintervalos de tempo anuais, ou seja, não é adequado para identificar tendências sazonais 

Fragal (2015) acrescenta que por 

este motivo, o impacto destas variações sazonais da vegetação deve ser minimizado, 

se imagens referentes a uma mesma época do ano, de preferência durante o 

xima irradiância, para maximizar o sinal 
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 Por gerar trajetórias de forma arbitrária, o algoritmo precisa de parâmetros de 

controle bem precisos para evitar falsas mudanças. Para evitar tal problema, as imagens 

também devem ter um ajuste geométrico com uma qualidade subpixel, uma correção 

atmosférica e/ou normalização radiométrica, além de estarem convertidas em valores de 

refletância de superfície. Para cada imagem também deve estar associada uma máscara de 

nuvem e sombras de nuvens. 

 Uma vez que a série temporal de imagens e suas respectivas máscaras tenham sido 

obtidas e processadas, são geradas as trajetórias espectro-temporais de modo individual 

para cada pixel.Paralelamente é realizado um processo que Kennedy et al. (2010) chamam 

de segmentação temporal, processo este que ajusta as trajetórias do pixel em segmentos.  

As trajetórias espectro-temporais expressam a sucessão de eventos ocorridos com a 

cobertura florestal, enquanto que os segmentos que compõem as trajetórias expressam 

momentos críticos da mudança da cobertura florestal. O termo momento crítico é adotado 

para o segmento da trajetória que expressaremoção de florestas (distúrbio) ou por segmento 

que expressa sucessão primária e secundária (recuperação). Desta forma, a trajetória 

espectro-temporal é definida por uma sequência de segmentos, cada qual formado por dois 

vértices, ligados por uma reta,que generalizam e/ou simplificam as assinaturas espectrais 

temporais de mudanças florestais, sejam elas desmatamentos ou regenerações (FRAGAL, 

2015). 

 Esta trajetória e seus segmentos pode ser baseada em diferentes descritores, como 

a reflectância desuperfície de faixas espectrais (bandas), ou em índices que resultem da 

operação entre estas bandas, tais como o NDVI (Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada, traduzido; ROUSE et al. 1973), o NBR (Índice de QueimadaNormalizado, 

traduzido; KEY e BENSON, 2006) (Equações 3.1 e 3.2, respectivamente) ou em imagens 

resultantes da transformação Tasseled Cap, a saber: brightness (brilho), greenness (verdor) 

e wetness (umidade)(CRIST, 1985). 

 

NDVI=ρNIR - ρred / ρNIR + ρred    (3.1) 

NBR=ρNIR - ρMIR / ρNIR +ρMIR    (3.2) 

Onde: ρMIR, ρNIR, ρred = reflectância de superfície nas regiões espectrais do infravermelho médio 

(banda 7), infravermelho próximo (banda 4) e vermelho (banda 3), respectivamente. 

 

 Diferentes parâmetros são utilizados para definição da trajetória espectro-temporal 

(Tabela 3.3). O primeiro ajuste é a remoção de picos espectrais anômalosna trajetória 

espectro-temporal do pixel (Figura 3.4A), definido pelo parâmetro chamado despique 

(Tabela 3.3). Em seguida, são identificados os vértices que indicam potenciais mudanças na 

cobertura florestal. Esses vértices são construídos pela regressão linear simples entre os 
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valores espectrais e os anos de observação. A diferença entre o valor estimado pelo modelo 

de regressão e o valor espectral original do pixel resulta no Erro Quadrático Médio (EQM). 

As observações que mostrarem grandes valores de EQM são consideradas como vértices 

potenciais de mudança (Figura 3.4B). O ajuste das retas de regressão é então repetido 

separadamente para pares de vértices potenciais de mudança até ser atendido o parâmetro 

de max segments (número máximo de segmentos) (Tabela 3.3). Além disso, define-se o 

parâmetro kernel size (tamanho da janela), que expressa o tamanho da janela utilizada para 

definir os valores espectrais utilizados para gerar a trajetória espectro-temporal de cada 

pixel (Tabela 3.3; Figura 3.5) (FRAGAL, 2015; KENNEDY et al., 2010). 

A partir da definição dos vértices potenciais de mudança, os valores espectrais dos 

segmentos da trajetória são ajustados para melhorar a representação da variação espectral 

do pixel no decorrer do tempo. O ajuste da trajetória espectro-temporal é validado pelo valor 

p da estatística F do modelo de regressão, expresso pelo parâmetro pval (Tabela 3.3). Se 

não for alcançado um bom ajuste (valor p menor que o definido), o processo é repetido, 

permitindo que todos os vértices variem simultaneamente, buscando assim a melhor 

representação da trajetória (Figura 3.4C) (FRAGAL, 2015; KENNEDY et al., 2010). 

O resultado do procedimento anterior é a definição da trajetória espectro-temporal de 

máxima complexidade. Por meio do ângulo formado entre a direção de um segmento e o 

segmento seguinte da trajetória (Figura 3.4D), são subtraídos sucessivos segmentos com 

menores ângulos, a fim de verificar a possibilidade de simplificação da trajetória (Figura 

3.4E). Assim, cada simplificação da trajetória é realizada através da remoção do vértice de 

menor ângulo, na qual foi definido pelo critério de EQM ou pelo parâmetro recovery 

threshold, (Tabela 3.3). O parâmetro recovery threshold é aplicado nesse caso para o 

segmento da trajetória cujo valor espectral aumente ao longo de uma sequência de anos 

(definida pelo usuário) a ponto de que possa ser considerado sucessão primária ou 

secundária da cobertura florestal (FRAGAL, 2015; KENNEDY et al., 2010). 



29 

 

 

Figura 3.4: Síntese dos procedimentos aplicados ao ajuste da trajetória espectro-temporal. (A) 
Despique: remoção dos picos efêmeros do índice espectral. (B) Max segments: parâmetro do número 
máximo de segmentos; os números 1 a 5 representam a quantidade de se segmentos. (C) pval: 
verifica se trajetória espectro-temporal construída é suficientemente robusta para representar a 
trajetória espectral original (valores originais do índice espectral). (D) Ângulos formados entre a 
direção do segmento da trajetória espectro-temporal com o seguinte seguindo da trajetória. (E) 
Simplificação do modelo para melhor capturar as mudanças na cobertura florestal. Todos os 
parâmetros podem ser ajustados pelo usuário (Fonte: FRAGAL, 2015; KENNEDY et al. 2010). 
 

Tabela 3.3: Parâmetros de controle do algoritmo LandTrendr. (Fonte: FRAGAL, 2015). 

Parâmetro Descrição 

despique Valor espectral anômalo presente efemeramente na trajetória 

espectrotemporal, é suavizado se a diferença do valor espectral 

entre os valores espectrais de qualquer lado do pico é menor que 

1-despike. Baixos valores são mais críticos e 1,0 desabilita o 

parâmetro. 

max segments Número máximo de segmentos permitidos para o ajuste. 
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kernel size Janela kernel com o pixel de interesse centrado, utilizando o valor 

médio da janela para os valores espectrais da trajetória. 

pval Medida de bom ajuste da trajetória espectral-temporal. O valor-p 

da estatística F para revelar o ajuste entre a trajetória espectro-

temporal ajustada e a trajetória espectro-temporal original. 

recovery threshold Durante o ajuste do segmento da trajetória espectro-temporal, se o 

segmento tiver aumento do valor espectral em um ano maior que a 

razão 1/4, este segmento é anulado. Se o valor for 1 esse 

parâmetro está inativo. 

pct_veg_loss1 Variação no segmento da trajetória com declínio durante 1 ano é 

considerado sem mudança, se a variação no valor do índice 

espectral for menor que o limite definido. 

pct_veg_loss20 Variação no segmento da trajetória com declínio durante 20 anos é 

considerado sem mudança, se a variação no valor do índice 

espectral for menor que o limite definido. 

pct_veg_gain Variação no segmento da trajetória que aumenta os valores do 

índice espectral é considerado sem crescimento da vegetação, se 

o aumento no valor do índice espectral for menor que o limite 

definido. 

 

 

Figura 3.5: Esquema ilustrativo da janela de kernel (3 x 3 pixels) para cada pixel da série temporal de 
imagens Landsat (Fonte: FRAGAL, 2015). 

 

A trajetória espectro-temporal ajustada pode ser relacionada a eventos ocorridos 

com a cobertura florestal, como desmatamentos e regenerações, chamados por Kennedy et 

al. (2010), de distúrbios e recuperações, respectivamente. Ambos podem ser observados 

pelos segmentos das trajetórias, que mostram os momentos críticos de cada mudança. Por 

meio desses segmentos, são gerados os atributos de duração, magnitude e ano de início da 
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perda ou regeneração da cobertura florestal (Figura 3.6). Assim, o atributo de duração indica 

o tempo levado para a perda ou regeneração da floresta, o atributo de magnitude expressa 

a amplitude de variação do índice espectral, então, quanto maior a magnitude mais abrupta 

foi a perda da cobertura florestal (conversão defloresta para área urbana, por exemplo), e 

por fim, o ano de início expressa quando o evento de desmatamento ou regeneração teve 

início (FRAGAL, 2015). 

 

Figura 3.6: Trajetória espectro-temporal gerada pelo algoritmo LandTrendr, expressando eventos 
ocorridos na floresta e como são derivados os atributos de duração, magnitude e ano de início do 
evento (Fonte: adaptado de FRAGAL, 2015). 
 

Para a geração dos atributos de duração, magnitude e ano de início do evento, é 

necessário definir a tolerância a variações interanuais dos valores do descritor para a 

cobertura florestal, ao longo da série temporal analisada. Estas variações interanuais são 

definidas por três parâmetros: pct_veg_loss1; pct_veg_loss20; e pct_veg_gain (Tabela 3.3). 

O parâmetro pct_veg_loss1 define o limite de variação interanual ao longo de um ano da 

variação do índice espectral, para definir o limite a partir do qual ocorre mudança da 

cobertura florestal, o parâmetro pct_veg_loss20 tem a mesma função, porém para a 

variação interanual ao longo de ou mais anos de diminuição do índice espectral, e o 

pct_veg_gain estabelece o limite de variação interanual ao longo de 4 ou mais anos de 

aumento do índice espectral, a partir o qual há crescimento da cobertura florestal (sucessão 

primária ou secundária). Assim, variações dos valores do descritor, menores que os 

definidos pelos três parâmetros, são considerados como indicadores de não mudança 

(FRAGAL, 2015). 

Escolhido os valores da tolerância a variações interanuais do descritor, deve-se 

definir quais classes de trajetórias são representativas da área de estudo para serem 

classificadas no processo chamado de labelfit. É neste momento que há a classificação 

específica das trajetórias evolutivas da cobertura florestal e seus respectivos anos de início, 
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magnitudes e durações. O algoritmo possui várias classes diferentes, que podemser 

configuradas e adaptadas de acordo com as necessidades do pesquisador e/ou da área de 

estudo. Cada classe possui parâmetros espectro-temporais e de filtragem bem definidos. É 

imprescindível uma análise detalhada do guia do usuário do LandTrendr, visto que a 

manipulação destas classes se dá por linguagem de códigos. 

De acordo Kennedy et al. (2010), os algoritmos LandTrendr possuem algumas 

limitações. O processo de segmentação considera cada janela de pixels (seja 1x1, 3x3 ou 

5x5) como uma entidade isolada, não levando em consideração o comportamento das áreas 

adjacentes que poderiam otimizar os resultados deste processo. Além disso, o desvio 

espectral de cada ano é comparado com os anos anteriores e posteriores para ser definido. 

Sendo assim, a definição dos desvios do primeiro e último ano da série (as pontas 

extremas) são mais difíceis de serem definidos. Para minimizar este problema, os autores 

supracitados orientam que é imprescindível que o começo e término da série temporal 

analisadapossuam baixa cobertura de nuvens. 

 

3.5) Landsat 

 

A série Landsat (Land Remote Sensing Satellite) foi iniciada no final da década de 

1960, a partir de um projeto desenvolvido pela Agência Espacial Americana (NASA) 

dedicado exclusivamente à observação dos recursos naturais terrestres. O primeiro satélite 

da série começou a operar em 1972 e a última atualização ocorreu em 2013 com o 

lançamento do Landsat 8 (Figura 3.7). 

 

 

Figura 3.7: Cronologia da série de satélites Landsat e perspectiva de lançamentos até 2020. Fonte: 
http://landsat.usgs.gov. 
 

 Por se tratar de um acervo de imagens quase ininterrupto com mais de 40 anos de 

intervalo, o principal uso das imagens Landsat são os estudos de mudanças na cobertura da 

terra (Figura 3.8). De acordo com Griffiths et al. (2012), o Landsat fornece imagens com 

informações espaciais e temporais adequadas para detectar mudanças em coberturas 

florestais. Além disso, as características espectrais são adequadas para estudos de 

vegetação, pois os sensores a bordo dos satélites Landsat 5 e 8 (Tabela 3.4) possuem 



 

bandas na faixa do vermelho, 

perturbações em coberturas espectrais, além de formarem vários índices espectrais de 

vegetação (JENSEN, 2009).

 A decisão de se manter a resolução espacial em 30 metros

mostrou acertada, pois evita processos de reamostragem na montagem de uma série 

temporal, processo este que poderia causar problemas de posicionamento, o que resultaria 

em falsas mudanças. Não há dúvida que esta decisão vai estimu

mudanças na cobertura da terra, corroborando com os números apresentados na Figura 3.7.

 Outra vantagem é a disponibilidade destas gratuitamente no portal eletrônico do 

Serviço Geológico Americano (USGS), ortorretificadas e corrigidas a

pré-processamento geométrico e radiométrico prévio incentiva estudos de mudanças na 

paisagem, visto que estas correções são essenciais para técnicas multitemporais de análise 

direta, evitando erros provenientes de falsas mudanças, 

caso não seja feito um pré-

 

Figura 3.8: Principais usos e aplicações 
http://landsat.usgs.gov. 
 

Tabela 3.4: Características do
azul; (G) verde; (R) vermelho; (NIR) infravermelho próximo; (SWIR1) infravermelho médio 1; (SWIR2) 
infravermelho médio 2. 

Landsat 5 TM

Banda Faixa Espectral (µm)

1 0.450 – 0.520 (B)
2 0.500 – 0.600 
3 0.630 – 0.690 
4 0.760 – 0.900(NIR)
5 1.550 – 1.750(SWIR1)
7 2.080 – 2.350 (SWIR2)

vermelho, infravermelho próximo e médio, faixas estas 

perturbações em coberturas espectrais, além de formarem vários índices espectrais de 

vegetação (JENSEN, 2009). 

A decisão de se manter a resolução espacial em 30 metros do 

mostrou acertada, pois evita processos de reamostragem na montagem de uma série 

temporal, processo este que poderia causar problemas de posicionamento, o que resultaria 

em falsas mudanças. Não há dúvida que esta decisão vai estimu

mudanças na cobertura da terra, corroborando com os números apresentados na Figura 3.7.

Outra vantagem é a disponibilidade destas gratuitamente no portal eletrônico do 

Serviço Geológico Americano (USGS), ortorretificadas e corrigidas atmosfericamente. Este 

processamento geométrico e radiométrico prévio incentiva estudos de mudanças na 

paisagem, visto que estas correções são essenciais para técnicas multitemporais de análise 

, evitando erros provenientes de falsas mudanças, muito comuns nesse tipo de análise 

-processamento adequado da série temporal

: Principais usos e aplicações (em %) da série temporal de imagens Landsat. 

: Características dos sensores TM e OLI nas bandas utilizadas neste trabalho.
azul; (G) verde; (R) vermelho; (NIR) infravermelho próximo; (SWIR1) infravermelho médio 1; (SWIR2) 

Landsat 5 TM Landsat 8 OLI

(µm) 
Resolução 
Espacial 

Banda Faixa Espectral

0.520 (B) 

30 m 

2 0.450 – 0.515 
0.600 (G) 3 0.525 – 0.600 

0 (R) 4 0.630 – 0.680 
0.900(NIR) 5 0.845 – 0.885 

1.750(SWIR1) 6 1.560 – 1.660 
(SWIR2) 7 2.100 – 2.300 
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infravermelho próximo e médio, faixas estas mais sensíveis à 

perturbações em coberturas espectrais, além de formarem vários índices espectrais de 

do Landsat 5 para o 8 se 

mostrou acertada, pois evita processos de reamostragem na montagem de uma série 

temporal, processo este que poderia causar problemas de posicionamento, o que resultaria 

em falsas mudanças. Não há dúvida que esta decisão vai estimular mais estudos de 

mudanças na cobertura da terra, corroborando com os números apresentados na Figura 3.7. 

Outra vantagem é a disponibilidade destas gratuitamente no portal eletrônico do 

tmosfericamente. Este 

processamento geométrico e radiométrico prévio incentiva estudos de mudanças na 

paisagem, visto que estas correções são essenciais para técnicas multitemporais de análise 

muito comuns nesse tipo de análise 

processamento adequado da série temporal. 

 

da série temporal de imagens Landsat. Fonte: 

s sensores TM e OLI nas bandas utilizadas neste trabalho. Bandas: (B) 
azul; (G) verde; (R) vermelho; (NIR) infravermelho próximo; (SWIR1) infravermelho médio 1; (SWIR2) 

Landsat 8 OLI 

Faixa Espectral (µm) 
Resolução 
Espacial 

0.515 (B) 

30 m 

0.600 (G) 
0.680 (R) 

0.885 (NIR) 
1.660 (SWIR1) 
2.300 (SWIR2) 



34 

 

4) MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1) Material 

 

 Para o presente trabalho foram utilizadas imagens Landsat, dos sensores TM (1984 

a 2011) e OLI (2013 a 2016). A aquisição das imagens será detalhada no tópico a seguir. As 

bases vetoriais municipais e estaduais são provenientes do CEPERJ e IBGE, 

respectivamente.O Modelo Digital de Elevação (MDE) foi obtido a partir da missão SRTM 

(Shuttle Radar Topographic Mission), com 30 metros de resolução espacial. 

 Para obtenção e processamento dos dados foram utilizados softwares disponíveis na 

estrutura do LAGEF/UFF (Laboratório de Geografia Física). Para o pré-processamento das 

imagens foram utilizados o ArcGis, eCognition, Envi e R. Para obter as trajetórias foi 

utilizado Envi + IDL. A Figura 4.1 contempla um resumo metodológico desta tese. 

 

 

Figura 4.1: Fluxograma metodológico resumido da tese. 
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 4.1.1) Aquisição das imagens 

 

 Os dados de entrada dos algoritmos LandTrendr são uma série temporal de imagens 

Landsat, e máscaras de nuvens e sombras de nuvens associadas a cada imagem da série 

temporal. Tais dados de entrada são atualmente disponibilizadosgratuitamente pelo USGS 

(United States Geological Survey, portal: http://earthexplorer.usgs.gov/), na forma do produto 

Landsat Surface Reflectance Climate Data Record (CDR). 

 O produto CDR disponibiliza imagens ortorretificadas e corrigidas quanto à 

atmosfera. A correção atmosférica é realizada por meio do modelo de transferência radiativa 

Second Simulation of a Satellite Signal in the Solar Spectrum (6S) para gerar imagens em 

reflectância de superfície (bandas 1 a 5 e 7) e imagem de temperatura de brilho (banda 6). 

Os valores de reflectância de superfície de cada pixel da imagem é multiplicado por 10000. 

Além disso, o produto CDR inclui máscaras de nuvens, sombras de nuvens, áreas 

adjacentes a nuvens e corpos d’água para cada cena, com valores de pixel variando entre 0 

e 4, sendo: 0= pixel livre de nuvem ou sombra de nuvem; 1= pixel com corpo d’água; 2= 

pixel com sombra de nuvem; 3= pixel com neve; 4= pixel com nuvem.Estas máscarassão 

geradas por meio do algoritmo Function of Mask (FMASK), desenvolvido por Zhu e 

Woodcock (2012). 

 Foram utilizadas imagens de 1984 a 2016 de 6 cenas do satélite Landsat, para 

recobrir toda a área de estudo. Foram priorizadas imagens no período do outono e inverno, 

onde há na área de estudo uma menor incidência de nuvens e menos umidade na 

vegetação. Quando houve muita presença de nuvens nestas estações, imagens de outros 

períodos foram utilizadas. Para alguns anos não foram encontradas imagens com pouca 

cobertura de nuvens (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1: Datas das imagens adquiridas para cada cena do satélite Landsat. 

Ano 
Data das Cenas (órbita/ponto) 

216/075 216/076 217/075 217/076 218/075 218/076 

1984 X X X 30/05/84 X 06/06/84 

1985 X 27/06/85 04/07/85 05/08/85 09/06/85 27/07/85 

1986 16/07/86 04/10/86 17/03/86 17/03/86 16/09/86 14/07/86 

1987 01/06/87 04/08/87 21/04/87 11/08/87 30/05/87 17/07/87 

1988 05/07/88 05/07/88 29/08/88 22/03/88 03/07/88 03/07/88 

1989 19/04/89 18/03/89 13/06/89 03/10/89 26/10/89 24/09/89 

1990 13/09/90 06/04/90 08/02/90 12/03/90 11/09/90 09/07/90 

1991 30/07/91 12/06/91 06/08/91 06/08/91 14/09/91 25/05/91 

1992 X X X 18/04/92 30/07/92 30/07/92 
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1993 14/04/93 19/07/93 24/06/93 05/04/93 03/09/93 19/09/93 

1994 10/10/94 10/10/94 29/07/94 29/07/94 20/07/94 20/07/94 

1995 11/09/95 07/06/95 16/07/95 16/07/95 24/08/95 09/09/95 

1996 08/05/96 27/07/96 16/06/96 16/06/96 26/08/96 26/08/96 

1997 04/07/97 04/02/97 03/06/97 03/06/97 26/06/97 28/07/97 

1998 05/10/98 03/09/98 08/07/98 08/07/98 09/03/98 21/02/98 

1999 04/07/99 04/07/99 12/08/99 24/05/99 04/09/99 04/09/99 

2000 23/08/00 23/08/00 27/06/00 26/05/00 18/06/00 18/06/00 

2001 15/02/01 15/02/01 04/10/01 04/10/01 09/09/01 09/09/01 

2002 06/03/02 06/03/02 24/01/02 X 26/07/02 04/03/02 

2003 19/10/03 19/10/03 06/07/03 23/08/03 17/10/03 17/10/03 

2004 03/09/04 18/08/04 10/09/04 22/06/04 16/08/04 15/07/04 

2005 04/07/05 04/07/05 28/08/05 16/11/05 03/08/05 03/08/05 

2006 23/07/06 23/07/06 X 31/08/06 21/07/06 21/07/06 

2007 27/08/07 10/07/07 02/08/07 02/08/07 25/08/07 25/08/07 

2008 29/08/08 29/08/08 20/08/08 23/10/08 12/09/08 12/09/08 

2009 01/09/09 10/04/09 17/04/09 04/06/09 29/07/09 29/07/09 

2010 04/09/10 04/09/10 26/08/10 26/08/10 01/08/10 01/08/10 

2011 19/06/11 23/09/11 12/07/11 13/08/11 14/04/11 14/04/11 

2013 11/08/13 08/06/13 02/08/13 02/08/13 08/07/13 06/06/13 

2014 27/06/14 27/06/14 04/07/14 X 25/06/14 12/08/14 

2015 14/06/15 14/06/15 25/09/15 25/09/15 31/08/15 14/07/15 

2016 X 16/06/16 X X 14/06/16 01/08/16 

 

 Mesmo priorizando imagens no período mais seco (de abril a setembro), onde há 

uma menor cobertura de nuvens, em algumas datas isto não foi possível. Por isso também 

foram utilizadas imagens do período mais chuvoso (de outubro a março), principalmente na 

cena 217/076 (Figura 4.2). De uma maneira geral, 86% das imagens desta pesquisa 

correspondem ao período mais seco. 

 

 

Figura 4.2: Número de imagens utilizadas por período (seco e chuvoso) em cada cena. 
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4.2) Pré-Processamento 

 

 A aquisição de imagens por sensoriamento remoto está sujeita a erros de variadas 

fontes. A maioria devido aos defeitos que os sensores possam apresentar ao longo de sua 

vida útil, e por perdas de estabilidade da plataforma que aloja o sensor. Mas há também 

erros originários de fatores externos que, de acordo com Meneses e Almeida (2012), 

formam um conjunto composto por deformações de escala, incorreções nas posições 

espaciais dos pixels, perda de contraste entre os alvos ou registros incorretos dos valores 

digitais dos pixels. Os autores ressaltam que quando o pesquisador utiliza uma imagem, é 

necessário corrigi-la, ou compensá-la dos erros queapresenta. Algumas dessas correções 

são realizadas antecipadamente à distribuição dasimagens, pelas empresas ou órgãos 

fornecedores, enquanto outras cabem, exclusivamente, à decisão do usuário. 

 As correções destas distorções fazem parte do conjunto de funções de 

processamento que se denomina pré-processamento. São várias as técnicas de pré-

processamento, pois as mesmas se ajustam ao tipo de estrutura do erro, sabendo-se 

previamente sua fonte de distorção. Constitui uma importante etapa, pois suaviza o efeito 

dos erros nos processamentos subsequentes (MENESES e ALMEIDA, 2012). 

 Para a detecção de mudanças na paisagem e classificação das trajetórias, o pré-

processamento é de fundamental importância, pois minimiza diferenças geométricas e 

radiométricas entre as imagens que podem resultar em falsas mudanças (MAS, 1999). De 

acordo com Coppin e Bauer (1996), estas falsas mudanças podem ser resultantes das 

diferenças de absorção e espalhamento atmosféricos devido a variações no vapor de água 

e/ou concentrações de aerossóis na atmosfera em momentos distintos no tempo, diferentes 

ângulos do posicionamento solar no momento de aquisição, problemas de calibração dos 

sensores, entre outros problemas já previamente citados. 

 Lu et al. (2004) destacam que antes de implementar a detecção de mudanças, as 

seguintes condições devem ser atendidas: (1) um registro preciso das imagens 

multitemporais; (2) correção atmosférica e/ou normalização radiométrica entre as imagens; 

(3) estados fenológicos semelhantes entre as imagens; e (4) seleção de imagens com 

mesma resolução espacial e espectral, se possível. Coppin e Bauer (1996) consideram as 

correções geométricas e radiométricas como as mais importantes técnicas de pré-

processamento para a detecção de mudanças.  

 As imagens Landsat do produto CDR obtidasno portal eletrônico do USGS, de 

acordo com seus metadados,já vem ortorretificadas com precisão sub-pixel e corrigidas 

segundo a atmosfera utilizando o modelo 6S, como dito anteriormente. Em avaliações 

preliminares, Machaieie et al. (2017) concluíram que o modelo 6S implantado pelo USGS 

apresentou resultados mais consistentes, quando comparadocom outros modelos de 
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correção atmosférica, como o ATCOR e o DOS, por exemplo. Porém numa detecção de 

mudanças, o mais importante seria a pouca variação das imagens entre si. Por isso optou-

se pela realização de uma normalização radiométrica, objetivando diminuir a variação 

radiométrica dentro da série temporal. 

 Além disso, para restringir a área de análise, foi desenvolvida uma máscara de 

floresta para limitar a interpretação dos dados gerados pelos algoritmos. Após testes 

preliminares com o LandTrendr, observou-se a necessidade de desenvolvimento de uma 

máscara de sombras topográficas, pois as mesmas eram classificadas erroneamente como 

mudança (falsas mudanças).  

 

 4.2.1) Normalização Radiométrica 

 

 Um fator fundamental numa detecção de mudanças por análise direta é a correção 

radiométrica das imagens. De acordo com Song et al. (2001), esta correção pode ocorrer de 

duas formas: absoluta e relativa. A correção absoluta é aquela que utiliza parâmetros de 

calibração do sensor e da atmosfera, por exemplo o modelo 6S utilizado pelo USGS na 

correção das imagens Landsat adquiridas. A correção relativa utiliza somente dados da 

própria imagem, não exigindo parâmetros atmosféricos, que é o caso da normalização 

radiométrica. 

 Normalizar radiometricamente duas imagens de datas distintas tem como objetivo 

compatibilizar as amplitudes dos valores de reflectância da superfície ou níveis de cinza dos 

elementos de imagem em cada banda espectral de uma série multitemporal de imagens 

(CRONEMBERGER, 2014). Sendo assim a normalização radiométrica pode ser considerada 

uma correção relativa que consiste em minimizar diferenças radiométricas entre imagens, 

para que as mesmas possam ser comparadas ou classificadas em conjunto.  

 Testes realizados por Schroeder et al. (2006) para vários métodos de correção 

radiométrica, comparando por datas e por bandas em imagens Landsat, mostraram que a 

normalização produz sempre os melhores resultados para séries temporais. Esses 

resultados são similares aos de Olson (1995) quem reportou a correção relativa como 

preferível à correção absoluta para detecção acurada de mudanças em floresta. 

 Proposta por Hall et al. (1991), com o nome de Retificação Radiométrica, a 

normalização desenvolvida por estes autores consiste no uso de um conjunto de pontos 

invariantes ao longo do tempo entre a imagem referência e a imagem a ser normalizada, 

para determinar os parâmetros de regressão linear através dos mínimos quadrados 

(Ordinary Least Square Regression). 

 O ajuste entre a imagem de referência e as imagens a serem normalizadas segue 

dois critérios: a seleção manual de feições pseudo-invariantes (Pseudo-invariant Features –
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PIFs) (Schott et al., 1988) ou a ordenação estatística através de detecção multivariada de 

alterações (Multivariate Alteration Detection – MAD) (Nielsen et al., 1998;Canty et al., 2004). 

Ambos métodos foram comparados por Schroeder et al. (2006) que acharam poucas 

diferenças entre eles, com um desempenho ligeiramente melhor do MAD. 

 Embora seja um método com maior consumo de tempo e esforço, a utilização de 

PIFs, que de acordo com Song et al. (2001), representam formas bem definidas 

espacialmente e espectralmente estáveis ao longo do tempo, permite uma maior 

representatividade das diferentes coberturas invariantes, sendo selecionados PIFs claros e 

escuros, como sugerido por Eckhardt et al. (1990). 

  

  4.2.1.1) Coleta dos pontos invariantes 

 

 A coleta dos PIFs pode ser feita de várias maneiras. Uma delas seria a geração de 

pontos aleatórios, sendo escolhidos aqueles que possuem menor diferença entre si, o que 

aponta para possíveis áreas estáveis. Porém, este método é questionável no sentido de 

talvez não atender a heterogeneidade das classes de uma imagem, pois os pontos 

resultantes desta filtragem podem estar predominantemente em corpos d’água, por 

exemplo. Sendo assim, a obtenção dos PIFs neste trabalho foi adaptada dos trabalhos de 

Cronemberger (2014), Weckmüller (2015) e Weckmüller e Vicens (2016), que consiste na 

coleta de pelo menos trinta pontos invariantes por classe, manualmente, que represente 

toda a heterogeneidade da classe e da cena. 

 Por se tratar de uma série temporal grande (com até 32 imagens) há uma grande 

possibilidade de presença de nuvens e sombras em algumas das cenas da série, o que 

prejudicaria a equação de regressão linear da normalização caso algum PIF esteja nessas 

áreas, visto a diferença de valor de reflectância nestes tipos de cobertura (muito altos ou 

muito baixos) para as outras.  

 Com o objetivo de evitar este tipo de problema, todas as cloudmasks (máscaras de 

nuvem) fornecidas pelo USGS para cada imagem foram somadas. Lembrando que o único 

valor sem nuvem ou sombra é 0, qualquer valor diferente disso representa a presença 

destas coberturas. Logo, os PIFs em áreas continentais só foram coletados onde a soma 

das cloudmasks foi igual a 0. Em áreas de corpos d’água só foram coletados PIFs onde a 

soma das cloudmasks foi igual ao número de imagens da série, visto que o valor de pixel 

que corresponde a água é igual a 1 (por exemplo, a órbita/ponto 218/076 possui 32 imagens 

em sua série, ou seja, a soma de cloudmasks igual a 32 representa áreas de corpos d’água 

sem nuvem ou sombra). 

 A normalização radiométrica foi realizada no software R, através de um código 

desenvolvido por Fernandeset al. (2017), que automatizou todo o processo. Este código 
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exige a organização da série temporal em uma pasta para cada data, onde além da imagem 

referência e a imagem a ser normalizada, há o arquivo de PIFs daquela cena no formato 

shapefilecomo dados de entrada. Desta maneira, o código normaliza em pares de imagens, 

desenvolvendo uma equação de regressão linear para cada ano da série temporal, levando-

se em conta a mesma imagem referência. Os dados de saída são a imagem normalizada e 

um gráfico entre esta e a imagem referência para análise de qualidade dos resultados. 

 Vale salientar que é importante que a imagem referência não tenha nuvens, evitando 

assim alterações errôneas nos valores espectrais de toda a série. O processo de escolha da 

imagem referência em cada uma das 6 cenas da área de estudo levou em conta a imagem 

que seja mais recente com ausência de nuvens (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2:Datas de referência em cada cena para o processo de normalização radiométrica. 

Cena (órbita/ponto) Ano da imagem de referência com ausência de nuvens 

216/075 2010 

216/076 2005 

217/075 2010 

217/076 2011 

218/075 2010 

218/076 2010 

 

 4.2.2) Máscara de Floresta 

 

Com o objetivo de limitar a área de estudo somente para as coberturas florestais do 

estado, uma máscara de floresta foi desenvolvida. Foi realizada uma classificação de 

floresta para o ano inicial (1984) e o ano final (2016) de cada cena. A junção destas duas 

classificações resulta na máscara de floresta. 

A classificação foi realizada no softwareeCognition, com ênfase na modelagem fuzzy 

e análise orientada a objetos. De acordo com Cruz et al. (2009), a análise fuzzy fornece o 

grau de pertinência de um objeto para todas as classes definidas na legenda, numa lógica 

de probabilidades, cujos valores podem ser inseridos em novos contextos de classificação. 

Cruz et al. (2007) acrescentam que a classificação orientada a objeto busca simular técnicas 

de interpretação visual através da modelagem do conhecimento para identificação de 

feições. 

A fase de coleta de amostras é considerada fundamental para o conjunto de 

respostas espectrais para cada classe. Procurou-se coletar amostras que representassem 

toda a heterogeneidade da cobertura florestal em cada cena para assim fornecer suporte 

adequado para a obtenção de um limiar de separação entre floresta e não floresta. 
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Foram utilizados dois algoritmos para a segmentação. Primeiramente o algoritmo 

multiresolution segmentation, com parâmetro de escala 30 e os critérios 0.1 de forma (ou 

seja, 0.9 para o fator cor) e 0.5 de compacidade (resultando em 0.5 para suavidade). Esse 

segmentador multirresolução possui um algoritmo que leva em consideração múltiplas 

características da imagem e que se fundamenta na técnica de crescimento de regiões 

(BAATZ e SCHAPE, 1999). O limiar de similaridade e escala é formada pelos parâmetros de 

cor e forma, onde a cor é formada pela soma ponderada dos valores dos desvios padrões 

de cada objeto, e a forma é a união dos parâmetros de compacidade e suavidade. A 

suavidade procura separar objetos que possuem as bordas lineares ebem definidas, 

enquanto a compacidade extrai objetos compactos, mas que sedistinguem de outros por um 

pequeno contraste (ARAÚJO, 2006; PRADO et al., 2010). Por fim, foi utilizado o algoritmo 

spectral difference segmentation com o valor espectral máximo de diferença igual a 120 

pixels, ou seja, segmentos produzidos pelo algoritmo anterior com valores inferiores a 120 

pixels são unidos em um único segmento. 

Para definir um limiar que separasse a cobertura florestal do resto das classes foram 

construídos dois índices de vegetação, o NDVI, previamente explicado, e a razão simples 

(RS), que corresponde a uma razão entre o infravermelho próximo e o vermelho. O modelo 

fuzzy escolhido propõe um intervalo de probabilidades entre dois valores, onde o primeiro 

valor corresponde a 0% e o segundo a 100% de chances de ser a classe escolhida (Tabela 

4.3). Como são apenas duas, a classe floresta foi modelada, enquanto a classe não floresta 

foi utilizada a função not, ou seja, todos os objetos que não foram enquadrados em nenhum 

modelo. Por fim uma edição manual foi realizada, com o objetivo de corrigir os erros da 

classificação semiautomática.  

 

Tabela 4.3: Modelo utilizado na classificação da classe floresta, com o seu limiar de separação da 

classe não floresta. 

Descritores classe Floresta Limiar (intervalo) Modelo fuzzy 

NDVI Entre 0.62 e 0.82 

 VI Entre 5 e 9 

 

A construção da máscara florestal foi finalizada em ambiente SIG. O mapeamento de 

cada data (1984 e 2016) foi submetido a filtros de generalização, de modo a garantir uma 

melhor representação dos objetos em um mapa temático, eliminando ruídos, suavizando 

contornos e garantindo a determinação do melhor detalhe para a escala, conforme 

recomendado por Cruz et al. (2009). No software ArcGis foi aplicado o filtro majority (3x3 

pixels) e eliminate (5 hectares), para atender uma escala 1:100.000, de acordo com o 
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conceito de área mínima mapeável. Também aplicou-se uma edição manual para um refino 

nos resultados. 

A área mínima mapeável (AMM) define o tamanho da área que um determinado 

objeto deve conter para que seja representado num mapa ou carta.Martinelli (1994) informa 

que a escala e a AMM, por conseguinte, devem obedecer à uma dimensão que atenda aos 

objetivos do que sedeseja estudar e mapear. Motta (2010) destaca que a depender da 

escalautilizada o tamanho da área mapeável define o tamanho do erro aceitável 

nummapeamento.Menezes e Fernandes (2013) acrescentam que 0,2 mm da escala é o 

limite do olho humano na distinção de objetos em um mapa. Para esta tese, adotou-se como 

área mínima o valor de 5 hectares, ou aproximadamente 7x7 pixels Landsat. 

A junção destas duas classificações foi realizada no ArcGis através da ferramenta 

merge e resulta na máscara de floresta do estado do Rio de Janeiro. Esta, além de 

contemplar todas as coberturas florestais que ficaram invariantes, também abrange as que 

só existiam no ano inicial (1984) e foram removidas, e aquelas que surgiram no ano final 

(2016) e possivelmente foram regeneradas. 

 

  4.2.2.1) Validação dos mapeamentos 

 

Tema recorrente sobre detecção de mudanças, a avaliação da acurácia da técnica é 

fundamental. Muitas são as possibilidades de avaliação. Neste trabalho optou-se por uma 

das mais comuns e efetivas, muito utilizadas na literatura: o índice kappa associado à 

análise da matriz de confusão. Considera-se que a análise da matriz de confusão é tão 

importante quanto o índice kappa, pois permite identificar a principal fonte de erros da 

classificação, se é proveniente do algoritmo e/ou do pesquisador, através dos erros de 

comissão e omissão. 

A diagonal principal da matriz de confusão é ocupada pelo número de pixels 

corretamente classificada para cada classe da legenda. Por outro lado, os elementos fora da 

diagonal principal correspondem a erros de classificação.Os elementos dentro da mesma 

linha pertenciam a uma determinada classe, mas nãoforam classificados corretamente. Este 

é o chamado erro de omissão. Os elementos fora da diagonal principal pertencentes a uma 

mesma coluna representam os pixels da amostra que foram classificados dentro de uma 

determinada classe, mas na verdadepertencem a outra. Este é o chamado erro de comissão 

(Figura 4.3). Os erros de omissão e comissão enfocam o mesmo problema. A omissão se 

refere a uma definição imperfeita da categoria, superestimando-a, e a comissão se refere a 

uma delimitação excessiva da categoria, subestimando-a (FERREIRA et al., 2007; 

WECKMÜLLER, 2015). 
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Figura 4.3: Esquema demonstrativo de uma matriz de confusão com o cálculo dos erros de comissão 
e omissão. 
 

A seleção dos pontos amostrais para avaliação foi aleatória. No caso da análise de 

diferentes métodos numa mesma área de estudo, os pontos devem ser diferentes, evitando 

um efeito conhecido como pontos treinados, onde a localização dos mesmos pode 

superestimar os resultados. Além disso, Congalton (1991) destaca que um número 

representativo de amostras coletadas para uma avaliação seria de 50, número este coletado 

para este trabalho, o que segundo o autor garante a relevância estatística dos dados. 

 

 4.2.3) Máscara de sombra topográfica 

 

Testes preliminares dos algoritmos LandTrendr constataram que áreas que estão 

expostas a sombras provocadas pela alta topografia em boa parte do ano foram 

classificadas como mudança. Para evitar este tipo de falsas mudanças, um mapeamento de 

fotoperíodo foi desenvolvida no software ArcGis, através da ferramenta Area Solar 

Radiation. Esta ferramenta possibilita o resultado em horas de radiação por ano, precisando 

apenas de um MDE como dado de entrada. O modelo SRTM, recortado para a área de 

estudo, foi utilizado, gerando assim o mapa de radiação anual do estado do Rio de Janeiro, 

posteriormente usado como máscara de sombras topográficas.  

 

 4.2.4) Preparação dos arquivos para o LandTrendr 

 

 Os algoritmos LandTrendr exigem uma preparação e organização de arquivos bem 

específica, descritas no manual de usuário desta ferramenta. Qualquer arquivo na série que 

esteja diferente do exigido causará erro na execução dos algoritmos. Por isso a atenção por 

parte do pesquisador nesta fase de preparação é fundamental, pois a maioria dos erros se 

concentra nela. 

 Basicamente todos os arquivos de imagem devem estar em formato BSQ (band 

sequential), do ENVI®, com uma nomenclatura específica. Nesta nomenclatura, aliás, está 

presente o dia juliano de cada imagem. O algoritmo tem como configuração default aceitar 

somente imagens entre os dias julianos 180 e 240 (julho e agosto, aproximadamente). Visto 

a dificuldade de se achar imagens de série temporais somente neste período, aconselha-se 
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manter a nomenclatura entre 180 e 240, mesmo que a imagem esteja diferente deste 

período, evitando erros na execução dos processos. 

 O LandTrendr exige a construção, para cada data da série, em cada cena, uma 

imagem LEDAPS (stack com as bandas 1 a 5 e 7), uma máscara de nuvens (cloudmask) 

binarizada (pixel igual a 0 representa nuvem/sombra de nuvem e igual a 1 são as áreas sem 

nuvem, onde ele deve ser executado) e uma imagem tasseled cap. Jensen (2009) destaca 

que as transformações tasseled cap, desenvolvidas por Kauth e Thomas (1976), 

representam um índice de vegetação global que buscam particionar as quantidades de 

brilho referentes aos componentes do solo, vegetação e umidade em pixels individuais, 

podendo ser facilmente construídas em ferramentas implementadas no software ENVI®, por 

exemplo. A máscara de nuvens obtida do USGS foi binarizada no software ArcGis®, de 

acordo com a Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4: Binarização da máscara de nuvens adquirida junto a USGS. 

Valores do pixel da máscara de Nuvens do USGS Novo valor de pixel após binarização 

0 Pixel livre de nuvem/sombra 1 
Área de execução do código 

1 Corpo d’água 1 

2 Sombra de nuvem 0 

Código não será executado 3 Neve 0 

4 Nuvem 0 

  

  4.2.4.1) Recortes das áreas 

 

O LandTrendr necessita de imagens na forma de um polígono com todos os ângulos 

retos, pois seus algoritmos processam a imagem de forma linear e contínua na leitura das 

linhas e colunas. As imagens Landsat utilizadas, em sua forma bruta, preenchem as cenas 

com pixels no data, que somados com a área útil da imagem, formam um retângulo, 

preenchendo os pré-requisitos necessários para a execução do algoritmo. Porém o 

LandTrendr não reconhece esse no data, o que causa erro no processamento. Por isso 

todas as imagens devem ser recortadas, resultando em polígonos com ângulos retos 

somente com a área útil da cena. Esta máscara de recorte também deve ser aplicada nas 

imagens cloudmask e tasseled cap. É importante se certificar que todos os três conjuntos de 

imagens da série (ledaps, cloudmask e tasseled cap) estejam com a mesma quantidade de 

linhas, colunas e tamanho entre eles, após o uso da máscara de corte. 

 Pela diferença de tamanho (linhas e colunas) que existe às vezes entre uma data e 

outra na mesma cena Landsat, procurou-se traçar polígonos com ângulos retos (máscaras 

de corte) que recobrissem a maior parte da vegetação dacena sem extrapolar os limites de 
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nenhuma data. Esta limitação imposta pelas irregularidades entre as cenas restringiu a área 

de estudo a estes polígonos, única área possível de execução dos algoritmos LandTrendr. 

 

4.3) Segmentação temporal do LandTrendr 

 

 O primeiro algoritmo do pacote LandTrendr é o de segmentação temporal, que ajusta 

a curva espectral das trajetórias em segmentos. A escolha do descritor e uma configuração 

dos parâmetros adaptadasà realidade da área de estudo é fundamental para a execução do 

algoritmo subsequente, que classifica as trajetórias.  

 Fragal (2015) aponta, após uma série de testes, que os principais parâmetros que 

influenciam na qualidade da segmentação temporal são: kernel size, pval e max segments 

(previamente explicados na Tabela 3.3). Os autores testaram diferentes valores para estes 

três parâmetros. O kernel size pode variar entre 1x1, 3x3 e 5x5. A janela 1x1 aumenta o 

número de falsas mudanças, devido à geração de segmentos ruidosos no ajuste da 

trajetória espectral, enquanto que em contrapartida a janela 5x5, por ter uma grande 

dimensão espacial (25 pixels), suaviza as trajetórias, omitindo eventos ocorridos com a 

cobertura florestal. O parâmetro max segments pode variar entre 2, 6 e 8. Indicações de 

Kennedy et al. (2010) para grande séries temporais, corroboradas por Fragal (2015), 

atestam que o valor 2 suaviza e o valor 8  superdimensiona as mudanças. Por fim, no 

parâmetro pval, que pode variar entre 0.05, 0.2 e 0.4, os autores não encontraram grandes 

influências no ajuste das trajetórias, optando pelo default do algoritmo (0.05).  

 Desta maneira, seguindo orientações de Fragal (2015) e pequenos testes próprios 

realizados, os parâmetros escolhidos para a execução do algoritmo de segmentação 

temporal são: kernel size = 3x3, max segments = 3 e pval = 0.05. Resta agora testar qual o 

melhor descritor que descreva os eventos de distúrbios e recuperações ocorridos na 

cobertura florestal do estado do Rio de Janeiro. 

 

 4.3.1) Escolha do melhor descritor 

 

 Escolher um descritor que tenha a capacidade de representar todos os eventos 

ocorridos numa cobertura florestal, com a maior acurácia possível, é fundamental para uma 

boa detecção de mudanças, e ao mesmo tempo, é um grande desafio. Nesse sentido foram 

escolhidoscinco descritores presentes nos algoritmos LandTrendr (Banda 5, Greenness, 

NBR, NDVI e Wetness), avaliando suas curvas com base em amostras de mudanças 

conhecidas na paisagem. 

 A banda 5 (infravermelho médio) foi escolhida com base em Kennedy et al. (2007) e 

seu algoritmo mpfit (predecessor do LandTrendr), que apontou a importância desta faixa 
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espectral para detecção de mudanças em floresta. O Greenness representa o verdor da 

vegetação, quanto maior a biomassa mais brilhante é o pixel, por isso, tinha-se uma 

expectativa quanto ao seu desempenho. Já o NDVI, de acordo com Jensen (2009) e 

Ponzoni e Shimabukuro (2009),é um índice consagrado em estudos de vegetação, pois 

além de ser sensível a mudanças no dossel florestal,a razão entre bandas proporciona uma 

redução de muitas formas de ruídos, como algumas variações topográficas e de iluminação 

solar, por exemplo. O NBR, de acordo com Cohen et al. (2010), aproveita as vantagens 

entre a reflectância do infravermelho próximo e médio, sendo uma vantagem para mapear 

vegetações. Griffith et al. (2012) acrescentam que o NBR é um ótimo índice para detectar 

distúrbios em florestas temperadas. Já o Wetness, uma combinação linear de seis bandas 

espectrais Landsat, é um índice bem estabelecido nos estudos de trajetórias florestais 

realizados por Cohen et al., (2010). 

 A avaliação do desempenho destes descritores será dividida em três etapas: (1) 

teste de McNemar (MCNEMAR, 1947), um teste estatístico normal padronizado não 

paramétrico que avalia a significância estatística das diferenças entre duas classificações, 

baseando-se em matrizes de confusão com a distinção binária entre a alocação das classes 

corretamente ou incorretamente (FOODY, 2004). Neste teste, a hipótese inicial ou nula é de 

que todos os descritores são iguais, para tal, basta que o p value seja maior que 0.05. Caso 

este valor seja menor que 0.05, a hipótese alternativa é considerada, ou seja, os descritores 

são estatisticamente diferentes. (2) plotbox estatístico, um gráfico para cada trajetória em 

cada descritor, com a curva espectral temporal de mudanças conhecidas na paisagem 

acrescidas de medidas estatísticas de tendência, valor máximo e mínimo dos conjuntos 

amostrais; (3) índice kappa das classificações de trajetórias, associado à análise da matriz 

de confusão.  

 Para as avaliações 1 e 3 foi desenvolvida a chamada verdade de campo, uma 

classificação visual utilizando a própria série temporal, que detectou trajetórias de 

desmatamento e regeneração na área de estudo. Para a avaliação 2 foram coletadas 

amostras (pelo menos 30 pixels) de seis trajetórias evolutivas previamente conhecidas na 

paisagem, a saber: Comperj, desmatamento para pasto, desmatamento para cultivo, 

desmatamento em encosta, queimada seguida de regeneração e área sem mudanças; com 

o objetivo de comparar as curvas destas trajetórias nos cinco descritores. 

 A construção da verdade se baseou na classificação visual de objetos gerados por 

segmentação multitemporal. Devido à confusão e ao esforço computacional de se utilizar 

todas as bandas espectrais no processo de segmentação, imagens mudanças das bandas 4 

e 5 (no caso das imagens Oli as bandas 5 e 6 foram renomeadas para 4 e 5) de toda a série 

temporal foram utilizadas para a segmentação, configurando uma associação entre 

classificação baseada em pixels e em objetos, ou seja, uma detecção de mudanças híbrida. 
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 Como imagem mudança foi utilizado o coeficiente de variação (CV), obtido através 

da divisão do desvio padrão pela média aritmética. De acordo com Andriotti (2003), o CV dá 

uma ideia de regularidade ou homogeneidade das amostras, pois mostra a variação entre as 

médias. Quando maior o CV de uma banda ao longo da série, maior a probabilidade de 

representar uma mudança na paisagem. Para facilitar a compreensão dos dados o CV foi 

multiplicado por 100, passando a ser expresso por porcentagem. A Tabela 4.5 apresenta 

todos os parâmetros de segmentação e limiares utilizados para separar as áreas 

invariantes, das mudanças e falsas mudanças (erros por sombra topográfica, por exemplo). 

Estes parâmetros foram definidos baseados em amostras de trajetórias conhecidas na 

paisagem e seu comportamento no CV. 

 

Tabela 4.5: Parâmetros de segmentação e limiares de mudanças utilizando o coeficiente de variação 
das bandas 4 e 5 ao longo de toda a série temporal. 

Banda Parâmetros Segmentação 

(escala/forma/compacidade) 

Limiares do Coeficiente de Variação (%) 

Invariante Mudança Falsa Mudança 

4 10 / 0.2 / 0.8 < 14.5 entre 14.5 e 40 > 40 

5 10 / 0.2 / 0.8 < 10 entre 10 e 34 > 34 

 

 Esta classificação gerada por detecção de mudanças híbrida serviu de insumo para o 

processo de detecção visual das trajetórias, chamado também de verdade. Foram 

selecionados os 100 maiores polígonos de desmatamento, regeneração e áreas invariantes. 

Nestes 300 polígonos foram extraídos os pontos centrais de cada um deles. Estes 300 

pontos, representando a verdade, foram comparados com os resultados de cada descritor 

gerando 5 matrizes de confusão e 5 índices kappa. 

 Todas as combinações em pares possíveis entre os erros e acertos dos descritores 

em relação a verdade possibilitaram realizar o teste de McNemar, encontrando o qui 

quadrado (x²) e o p value entre os descritores, com o objetivo de observar se há diferença 

estatística entre eles. Estes testes foram realizados no software R.  

O descritor que apresentar os melhores resultados estatísticos na descrição 

espectro-temporal das trajetórias será escolhido para o processo de segmentação temporal 

dos algoritmos LandTrendr. 

 

4.4) Classificação das trajetórias (Labelfit) 

 

A fase de classificação é a última do processo de detecção de trajetórias utilizando 

os algoritmos LandTrendr. Neste momento são inseridos os parâmetros de controle de 

mudanças mencionados na Tabela 3.3e as classes que representam as trajetórias da 
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paisagem, através do algoritmo chamado labelfit. O conhecimento da área de estudo, com 

amostragens e trabalhos de campo, e a experiência do pesquisador no uso dos algoritmos 

faz toda a diferença nesta etapa, pois otimiza o processo de definição dos parâmetros e 

construção das classes. 

A Figura 4.4 contempla todos os parâmetros de controle utilizados. Vale destacar 

que cada variação de 100 representa 0.1 do descritor utilizado (NDVI). De acordo com estes 

parâmetros, para uma mudança ser considerada distúrbio (perda) na vegetação tem que 

apresentar variação negativa anual de 0.22 e variação negativa numa série de 20 anos de 

0.18 no NDVI. Já para ser considerada uma recuperação da vegetação, basta variação 

positiva de 0.27 no NDVI. 

 

Figura 4.4: Parâmetros de controle do algoritmo labelfit, parte do LandTrendr, utilizado para a 
classificação das trajetórias. 
 

 4.4.1) Amostragem dos parâmetros para classificação 

 

Como forma de conhecer melhor o comportamento espectral das mudanças na área 

de estudo, uma amostragem foi realizada. Para tal, aproveitou-se as amostras já coletadas 

para definição do melhor descritor no item 4.3.1, além de novas amostras exclusivamente 

em mudanças nas coberturas florestais. Para tal, a máscara de floresta foi utilizada como 

auxílio na detecção destas mudanças por apresentar classificações de florestas em duas 

datas, onde na interseção destas pode-se localizar áreas de desmatamentos ou 

regenerações e amostrá-las. A Figura 4.5 exemplifica uma das amostras utilizadas. 

 



 

Figura 4.5: (A) Composições RGB 543 
imagem), com destaque para um
(C) curva espectral ajustada em segmentos da classe de trajetria destacada. Estes gráficos são do 
NDVI (eixo y) ao longo de toda a série temporal (eixo x).
correspondem a pixels de nuvem (valor 0) que não foram levados em consideração na série.
 

 4.4.2) Construção das classes

  

 O LandTrendr possui em sua biblioteca 9 classes pré

linguagem de programação própria e disponível no seu manual, o que possibilita a total 

personalização destas classes. Para cada classe existem configurações de filtros diferentes 

associadas, de passa alta ou passa baixa, dependendo das características da classe. Estes 

também podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário. 

 De maneira resumida podemos classificar as classes de trajetórias do 

em 3 grupos: invariantes (classe 1 e 2), distúrbios ou desmatamentos (3 a 7) e recuperações 

(8 e 9). Basicamente elas se diferem por tempo de perturbação, existem recuperações 

rápidas e graduais, por exemplo. Após alguns testes com as amostras do tópico anterior foi 

possível descobrir a assinatura espectral

Optou-se também por manter os valores de filtragem originais, visto a falta de resultados 

significativos entre diferentes configurações testadas.

: (A) Composições RGB 543 Landsat TM 5 datadas de 1985, 1990 e 2010 (datas na própria 
imagem), com destaque para uma recuperação gradual da vegetação. (B) Curva espectral original e 
(C) curva espectral ajustada em segmentos da classe de trajetria destacada. Estes gráficos são do 

o y) ao longo de toda a série temporal (eixo x). As quebras na curva original (B) 
correspondem a pixels de nuvem (valor 0) que não foram levados em consideração na série.

4.4.2) Construção das classes 

possui em sua biblioteca 9 classes pré-definidas de trajetórias, numa 

linguagem de programação própria e disponível no seu manual, o que possibilita a total 

personalização destas classes. Para cada classe existem configurações de filtros diferentes 

de passa alta ou passa baixa, dependendo das características da classe. Estes 

também podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário. 

De maneira resumida podemos classificar as classes de trajetórias do 

s (classe 1 e 2), distúrbios ou desmatamentos (3 a 7) e recuperações 

Basicamente elas se diferem por tempo de perturbação, existem recuperações 

rápidas e graduais, por exemplo. Após alguns testes com as amostras do tópico anterior foi 

cobrir a assinatura espectral-temporal aproximada de cada classe (

se também por manter os valores de filtragem originais, visto a falta de resultados 

significativos entre diferentes configurações testadas. 
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TM 5 datadas de 1985, 1990 e 2010 (datas na própria 
. (B) Curva espectral original e 

(C) curva espectral ajustada em segmentos da classe de trajetria destacada. Estes gráficos são do 
As quebras na curva original (B) 

correspondem a pixels de nuvem (valor 0) que não foram levados em consideração na série. 

definidas de trajetórias, numa 

linguagem de programação própria e disponível no seu manual, o que possibilita a total 

personalização destas classes. Para cada classe existem configurações de filtros diferentes 

de passa alta ou passa baixa, dependendo das características da classe. Estes 

também podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário.  

De maneira resumida podemos classificar as classes de trajetórias do LandTrendr 

s (classe 1 e 2), distúrbios ou desmatamentos (3 a 7) e recuperações 

Basicamente elas se diferem por tempo de perturbação, existem recuperações 

rápidas e graduais, por exemplo. Após alguns testes com as amostras do tópico anterior foi 

temporal aproximada de cada classe (Tabela 4.5). 

se também por manter os valores de filtragem originais, visto a falta de resultados 
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Tabela 4.6:Classes do algoritmo LandTrendr, sua descrição e respectivas curvas espectro-temporais. 
OBS.: As seguintes classes do LandTrendr não foram observadas na área de estudo:3) Greatest 
disturbance (provavelmente redundante com a classe 5) e 4) Most recent disturbance. 
 

Classe 
LandTrendr 

Descrição Trajetória(s) espectro-temporais 

1) No change 
2) No match 

Sem mudança 

 

5) Greatest fast 
disturbance 

Perda rápida de floresta 

  

6) Second 
greatest 
disturbance 

Duas perdas rápidas de 
floresta 

  

7) Longest 
disturbance 

Perda gradual de floresta 
(pelo menos 4 anos 
seguidos) 

  

8) Longest 
recovery 

Regeneração gradual 
(sucessão primária) 

 

9) Greatest 
recovery 

Perda rápida de floresta 
seguida de regeneração 

  

 

 Vale ressaltar que para a definição de qual classe a trajetória se encontra, o ano 

inicial e o final são muito importantes, pois caso o primeiro seja maior que o segundo, 

levando-se em conta o NDVI, temos uma trajetória de desmatamento; caso seja o inverso, 

temos uma de recuperação. Destaca-se também que não importa se uma perda rápida de 

floresta, por exemplo, ocorreu no segundo ou no último ano da série, ambas serão 

classificadas na mesma classe 5, pois possuem o mesmo comportamento, ou ainda, as 

mesmas quebras na trajetória espectro-temporal. 

 Ao mesmo tempo em que esta generalização das trajetórias é muito importante para 

a sintetização das informações espectrais-temporais em um mapa, observou-se um 
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problema: não existe classe para um desmatamento que está se recuperando, pois como o 

ano final ainda é menor que o inicial, o algoritmo generaliza como o mesmo tipo de distúrbio 

(vide classes com dois gráficos na Tabela 4.5). 

 Visto a importância de se ter este tipo de classe no mapeamento, resolveu-se obtê-la 

através de uma classificação do valor do NDVI do ano final em todas as classes de 

desmatamento. Diferentes estágios sucessionais de vegetação foram amostrados e com a 

ajuda da mineração de dados, no software Weka, utilizando a árvore de decisão J48, 

chegou-se ao valor 0.78 de NDVI como sendo uma vegetação secundária, logo, todas as 

trajetórias de desmatamentos que possuem 0.78 de NDVI no ano final agora fazem parte da 

classe “desmatamento em recuperação”. A Tabela 4.6 apresenta todas as classes finais do 

mapeamento das trajetórias florestais no estado do Rio de Janeiro. 

 

Tabela 4.7: Classes finais do mapa de trajetórias evolutivas das coberturas florestais do estado do 

Rio de Janeiro. 

Classe Descrição 

Imagens Landsat (RGB 543) 

1984 1995 2015 

Não Mudança Invariante ao longo da 
série temporal. 

   

Desmatamento 
Abrupto 

Perda rápida de floresta. 

   

Desmatamento 
Gradual 

Perda gradual de floresta 
(pelo menos 4 anos 
seguidos).    

Desmatamento 
Duplo 

Duas perdas rápidas de 
floresta. 

   

Desmatamento 
seguido de 
Recuperação 

Perda rápida de floresta 
seguida de regeneração 
(NDVI inicial > NDVI final).    

Recuperação  Ganho de floresta  
(NDVI inicial < NDVI final). 

   

Recuperação 
Gradual 

Regeneração gradual 
(pelo menos 4 anos 
seguidos).    

Recuperação 
por Silvicultura 

Cultivo de eucaliptos. 
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 4.4.3) Mapeamento das trajetórias e suas características 

  

 A utilização dos parâmetros de controle da Figura 4.4 possibilitou ao algoritmo gerar 

um mapa preliminar de trajetórias no formato raster, onde cada pixel corresponde a uma 

classe do LandTrendr (Tabela 4.6). Diz-se preliminar, pois este resultado é apresentado 

para toda a área de estudo ou retângulo envolvente, logo, áreas não florestais com grande 

variação sazonal, como águas interiores, várzeas e cultivos, por exemplo, são vistas como 

mudanças. Neste momento é necessária a aplicação das máscaras desenvolvidas ou 

adquiridas previamente (floresta, silvicultura e sombra topográfica). Como estas máscaras 

são binárias, a multiplicação das mesmas pelo raster gerado pelo LandTrendr restringe o 

resultado às áreas florestais da área de estudo. 

 Após a aplicação das máscaras percebeu-se que a máscara de sombras 

topográficas não conseguiu resolver todo o erro causado por este fenômeno. Por isso uma 

edição manual foi realizada em toda a área de estudo, a fim de eliminar falsas mudanças. 

Após adaptar as classes do LandTrendr para a legenda final apresentada na Tabela 4.7, 

gerou-se o mapa de trajetórias evolutivas das coberturas florestais do estado do RJ. 

 Interessante destacar que para cada classe do LandTrendr, o algoritmo gera um 

arquivo raster com 8 bandas, onde cadauma delas apresenta uma característica diferente 

sobre aquela classe de trajetória (Tabela 4.8). As 3 primeiras bandas (ano inicial, duração e 

magnitude do evento) foram utilizadas e possibilitaram gerar mapas que auxiliaram na 

descrição e entendimento das trajetórias. Estes resultados também receberam aplicação 

das máscaras e precisaram ser adaptados conforme a legenda final, gerando assim os 

mapas de ano inicial, duração e magnitude dos desmatamentos e recuperações florestais no 

estado do Rio de Janeiro. 

 O mapeamento de ano inicial permite obter a idade dos fenômenos observados. Já a 

magnitude expressa a inclinação do segmento de mudança. Quanto mais inclinado, mais 

abrupta foi a mudança, quanto menos inclinado, mais gradual. A duração contém a 

quantidade de tempo (em anos) que o fenômeno durou até a sua estabilização. A 

associação entre estes três mapeamentos permite entender o grau de degradação, 

estabilidade ou recuperação da paisagem. 

 

Tabela 4.8: Raster gerado como resultado no processo de classificação das trajetórias (labelfit) pelos 
algoritmos do pacote LandTrendr. Estas informações são geradas para cada uma das classes de 
trajetórias encontradas. 
 

BANDA CARACTERÍSTICA DA TRAJETÓRIA 

1 Ano de início do evento 
2 Magnitude do evento 
3 Duração do evento 
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4 Valor do vértice pré-evento 
5 Ano de início do segmento pós-evento 
6 Magnitude do segmento pós-evento 
7 Duração do segmento pós-evento 
8 Valor do vértice pós-evento 

 

 4.4.4) Validação do mapeamento de trajetórias 

 

 Mais uma vez a estratégia de validação foi a utilização do índice Kappa associado à 

análise da matriz de confusão. Por se tratar de uma área muito grande, além do Kappa 

global, a validação do mapeamento também foi realizada por região. Para tal agrupou-se as 

trajetórias em três grandes grupos, a saber: áreas invariantes, trajetórias de desmatamentos 

e de recuperações. Em cada uma das nove regiões foram gerados 50 pontos aleatórios para 

cada um dos três grupos mencionados, totalizando 1350 pontos. Estes pontos foram 

analisados um a um tendo como referência a própria série temporal. 

 

4.5) Idade das Florestas Secundárias 

 

 A regeneração da floresta é definida comoo processo pelo qual a floresta perturbada 

atinge características da floresta madura (KLEIN, 1980). A velocidade de regeneração da 

floresta tropical depende da intensidade da perturbação sofrida (WHITMORE, 1990). 

Consultando a literatura, observa-se que o tempo estimado para regeneração de algumas 

florestas tropicais americanas fica entre 150 e 200 anos (UNESCO/PNUMA/FAO, 1980). Já 

Saldarriaga e Uhl (1991) estimaram que são necessários,aproximadamente, 140 a 200 anos 

para que a floresta tropical de terra firme, estabelecidaem áreas de cultivo abandonadas, 

apresente valores de biomassa similares aos da floresta madurana Amazônia venezuelana. 

Mesmo as florestas tropicais de terras baixas, que crescem num ritmo mais rápido que as 

montanas e semidecíduas, levam um tempo parecido ao supracitado para se regenerarem 

(EWEL, 1980; TABARELLI e MANTOVANI, 1999).  

 Sendo assim, de acordo com a literatura, fica inviável a recuperação total de florestas 

no tempo de análise desta tese (entre 1984 e 2016 - no máximo 32 anos). Logo, 

consideraram-se todas as recuperações florestais observadas (exceto silvicultura) como 

sendo florestas secundárias. Velloso et al. (1991) reforçam esta constatação quando 

definem as florestas secundárias como sendo "as áreas onde houve intervenção humana 

para o uso da terra, seja com finalidade mineradora, agrícola ou pecuária, 

descaracterizando a vegetação primária”, definição esta, condizente com os estágios 

sucessionais previsto na Resolução CONAMA nº6/1994.  
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 O mapeamento de ano inicial das recuperações florestais possibilitou a obtenção das 

idades das florestas secundárias do estado do Rio de Janeiro. A definição de uma legenda 

apropriada levou em conta opinião de especialistas da área e o histograma do ano inicial 

das recuperações (Tabela 4.9). 

 

Tabela 4.9: Definição da legenda da idade das florestas secundárias. 

Legenda Ano Inicial das Recuperações Legenda Idade Florestas Secundárias 

1984 - 1990 
Antiga (mais de 20 anos) 

1991 - 1995 

1996 - 2000 
Média (entre 11 e 20 anos) 

2001 - 2005 

2006 - 2010 
Recente (10 anos ou menos) 

2011 - 2016 

 

 Como complemento à análise da idade das florestas secundárias, estas foram 

relacionadas às características morfométricas do relevo, geradas a partir do MDE, do 

SRTM. Dois subprodutos deste MDE foram gerados no módulo 3D Analyst do ArcGis: a 

declividade e a orientação das encostas. Posteriormente, os polígonos com as classes 

predominantes de idade da floresta secundária foram convertidos em rasters com pixels de 

30 por 30 metros, e depois convertidos em um shape de pontos. Através da ferramenta do 

ArcGis “extract value to points”, os valores de altitude, declividade e orientação da encosta 

foram extraídos. Histogramas com a distribuição das médias desses pontos foram feitos 

para auxiliar a interpretação destes dados. 

 Para a altitude foram criados intervalos de 200 metros. Com relação à orientação da 

encosta foram criadas 8 classes, com intervalo de 45 graus, representando os pontos 

cardeais e colaterais. A declividade foi dividida em 6 classes de acordo com legenda 

desenvolvida pela Embrapa (2006), onde o relevo é considerado plano, de 0 a 3%; suave, 

de 3 a 8%; ondulado, de 8 a 20%; fortemente ondulado, de 20 a 45%; montanhoso, de 45 a 

75% e escarpado, acima de 75%. 

 

4.6) Mapa síntese 

 

 Com o objetivo de se detectar as predominâncias de trajetórias em cada região do 

estado do Rio de Janeiro foi desenvolvido um mapa síntese. Para tal, uma planilha com 

todos os dados produzidos pela tese foi montada para auxiliar a confecção deste mapa (a 

planilha completa se encontra nos apêndices, item A).  
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 Esta planilha foi desenvolvida em 2 níveis. No primeiro nível tem-se a proporção de 

trajetórias de desmatamentos e recuperações por região, detectando se a paisagem tem 

uma tendência de degradação, estabilidade ou recuperação. No segundo, os percentuais 

das classes de ano inicial, magnitude e duração dos desmatamentos e recuperações, 

devidamente simplificados para uma legenda nominal. Assim, caso no nível 1 a região tenha 

um predomínio de desmatamentos, as características destes e suas predominâncias são 

observadas no nível 2, dando origem a uma classificação final no mapa síntese.  

 Acompanhe o exemplo da Figura 4.6. No nível 1 a Região I obteve uma 

predominância de desmatamentos, ou seja, uma tendência de degradação da paisagem. No 

nível 2, só as características dos desmatamentos foram observadas. Em sua maioria, as 

perdas florestais datam de mais de 20 anos, sendo classificadas como antigas. A duração 

deste fenômeno predomina entre 16 e 32 anos, ou seja, ocorreu de maneira gradual. Já a 

magnitude se concentra na faixa média, variando entre 0.2 e 0.3 de NDVI. Contudo, a classe 

síntese de trajetórias que representa a Região I é a de “desmatamentos antigos e graduais 

de média magnitude”. 

 

 

Figura 4.6: Esquema demonstrativo de construção das classes do mapa síntese por região. 

 

4.7) Associação com as causas (drivers) 

 

 O levantamento de informações para a investigação das causas das trajetórias de 

desmatamentos e recuperações necessita da localização das áreas predominantes destes 

fenômenos, visto a grande extensão da área de estudo. Para tal, cada grupo de trajetórias 
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foi convertido para o formato raster com o pixel igual a 30 metros. Em seguida foi aplicada 

outra conversão, desta vez para o formato vetorial shapefile, onde cada pixel se tornou um 

ponto. Este dois arquivos de pontos serviram como insumo para a produção de dois mapas 

de densidade: um das trajetórias de desmatamentos e outro das de recuperação, utilizando 

o estimador estatístico kernel. 

 Estes mapas de densidade de kernel possibilitaram encontrar as áreas 

predominantes de cada fenômeno, ou áreas foco, auxiliando o levantamento de informações 

na tentativa de explicação das causas das trajetórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

5) RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1) Pré-Processamento 

 

 5.2.1) Normalização Radiométrica 

 

 O código que automatizou a normalização radiométrica gerou gráficos para cada 

processo, contendo a reta de regressão linear entre a imagem referência e a imagem a ser 

normalizada, o coeficiente de determinação (R²) e as equações antes e depois do processo 

de normalização. Estes gráficos possibilitaram avaliar a qualidade dos produtos gerados. 

Considerando que o processo é realizado em pares, numa série temporal com mais de 30 

anos e em 6 cenas do satélite Landsat, fica inviável demonstrar aqui todos os gráficos 

gerados. A Figura 5.1 ilustra um desses gráficos de avaliação, seguida de um resumo da 

interpretação dos mesmos na Figura 5.2. 

 Para mensurar a qualidade das normalizações recomenda-se analisar o coeficiente 

de determinação (R²), que corresponde à correlação que existe entre os PIFs coletados 

entre as imagens, e as equações de regressões lineares, que representam o quanto a 

imagem a ser normalizada se aproximou da imagem referência. Dada a grande 

heterogeneidade das equações, que de uma maneira geral aproximaram os dois eixos do 

gráfico (aproximando a imagem referência da normalizada), optou-se por generalizar os 

resultados obtidos no coeficiente de determinação – R² (Figura 5.2). 

 Analisando a Figura 5.2 pode-se perceber uma maior correlação dos PIFs coletados 

nas bandas do infravermelho (4, 5 e 7) em relação às bandas do visível (1, 2 e 3), com 

destaque para a cena 217/076, que obteve as maiores correlações. Interessante notar que 

as cenas do ponto número 076, em todas as órbitas, são as que obtiveram os melhores 

resultados. São exatamente estas cenas que possuem litoral, por isso acredita-se que os 

PIFs coletados nas águas profundas destas cenas (pixels escuros), são importantes para a 

construção de uma equação de regressão linear mais efetiva para o processo de 

normalização. 

 Para testar o quanto o processo de normalização aproximou os valores entre as 

bandas comparou-se as diferenças existentes entre os PIFs antes e depois da 

normalização. De uma maneira geral o processo conseguiu aproximar os valores das 

imagens em duas vezes, em média, variando para uma maior aproximação nas bandas 

infravermelhas e uma menor nas bandas do visível. Espera-se que essa aproximação entre 

as imagens resulte em uma menor incidência de falsas mudanças. 
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Figura 5.1: Exemplo de gráficos gerados antes e depois da normalização, com o R² e as equações. Estes gráficos pertencem à cena 217/076, com a 
normalização da imagem de 1985 (eixo x), tendo como referência a de 2011 (eixo y). 
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Figura 5.2: Valores do R² entre a imagem referência e as imagens a serem normalizadas por banda 
em cada cena do Landsat. 
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5.2.2) Máscara de Floresta e Silvicultura 

 

 A máscara de florestas do estado do Rio de Janeiro será usada como base de 

aplicação dos algoritmos LandTrendr, como uma tentativa de limitar a área de estudo para 

as coberturas florestais, evitando mudanças de outras coberturas. Na Figura 5.3 pode-se 

observar a predominância desta cobertura no relevo montanhoso da serra do mar e também 

nos maciços costeiros, ao longo de todo o estado. Vale lembrar que a escala deste 

mapeamento é de 1:100.000, logo áreas florestais menores que 5 hectares foram 

generalizadas. 

A classificação do ano de 1984 obteve uma exatidão global de 0.85, para um índice 

kappa de 0.7, enquanto que a classificação de 2016 obteve uma exatidão de 0.84 e um 

kappa de 0.68, ambas consideradas muito boas, de acordo com classificação propostas por 

Landis e Koch (1977) na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Avaliação dos valores do índice Kappa. Fonte: Landis e Koch (1977). 

Valor do Kappa Qualidade da Classificação 

< 0,00 Péssima 

0,00 - 0,20 Ruim 

0,20 - 0,40 Razoável 

0,40 - 0,60 Boa 

0,60 - 0,80 Muito Boa 

0,80 - 1,00 Excelente 

 

 Analisando a matriz de confusão, na Tabela 5.2, observa-se que o modelo de 

classificação de florestas, apesar de obter índices kappa parecidos em ambas as datas, se 

comportou de maneira diferenciada em cada uma delas. No modelo da classificação de 

1984 predominou o erro de comissão, enquanto que no de 2016 o erro de omissão. A 

maioria dos erros aconteceu nas áreas de borda entre a classe floresta e a classe 

pastagem, em objetos que misturavam estas duas classes, indicando um erro derivado do 

processo de segmentação. Mas no geral, foram considerados bons resultados para a 

formação de uma máscara de cobertura florestal. 
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Tabela 5.2: Matriz de confusão das classificações de floresta de 1984 e de 2016. 

Classificação de 1984 Classificação de 2016 

 Floresta Não Floresta  Floresta Não Floresta 

Floresta 39 11 Floresta 45 5 

Não Floresta 4 46 Não Floresta 11 39 

 

 

Figura 5.3: Máscara de cobertura florestal do estado do Rio de Janeiro entre 1984 e 2016. 

 

 Dos mais de 43.700 km² do estado, aproximadamente 13.000 km² foram 

classificados como floresta em alguma das duas datas. Destes, mais de 7.000 km² de 

florestas foram classificados em 1984 e 2016, correspondendo a coberturas florestais 

invariantes. Como já dito anteriormente, esta máscara será utilizada para a aplicação dos 

algoritmos LandTrendr. Florestas detectadas em apenas uma das datas, que podem dar 

origem a áreas de desmatamentos ou regenerações, serão utilizadas para obter possíveis 

amostras de mudanças, que irão auxiliar a configuração dos parâmetros de controle da 

detecção de trajetórias pelos algoritmos LandTrendr. 

 Infelizmente este modelo não foi capaz de separar as florestas da silvicultura no 

estado. Para resolver tal problema, visto que o cultivo de eucaliptos não representa uma real 

recuperação florestal, um mapeamento de silviculturas do estado do Rio de Janeiro para o 

ano de 2014, realizado por Ferraz (2017), foi utilizado como máscara e aplicada sobre o 
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resultado das trajetórias. Áreas detectadas como recuperações, que estavam em áreas de 

silvicultura, viraram uma nova classe. 

 

5.2.3) Máscara de sombra topográfica 

 

Consultando dados interpolados de 1951, da Smithsonian Meteorological Tables, do 

Departamento de Meteorologia dos EUA, com as horas de radiação de cada décimo quinto 

dia do mês para a latitude 22º, calculou-se que o estado do Rio de Janeiro recebe 

aproximadamente 4394 horas de radiação por ano (Figura 5.4).  

 

 

Figura 5.4: Fotoperíodo do estado do Rio de Janeiro, em horas/ano. 

 

Após a análise conjunta deste dado de fotoperíodo com resultados preliminares de 

testes realizados no LandTrendr, percebeu-se que as regiões montanhosas que recebem 

450 horas por ano ou menos de radiação são classificadas como mudança, mesmo sendo 

invariantes. Por isso considerou-se estas áreas como sendo máscaras de sombras 

topográficas, que serão aplicadas ao final da detecção de trajetórias, como forma de 

desconsiderar estas falsas mudanças. 
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5.2.4) Preparação dos arquivos para o LandTrendr 

 

 Como já dito anteriormente, os algoritmos LandTrendr necessitam de uma estrutura 

e formatação de dados bem específica para ser executado corretamente, disponíveis em 

seu guia do usuário. Para cada cena deve haver um arquivo imagem binário da área de 

estudo, onde o pixel igual a 1 é onde o código será executado. Cada data em cada cena 

necessita de um arquivo stack com as bandas espectrais (ledaps), uma máscara de nuvens 

binária (cloudmask) e uma transformação tasseled cap; tudo no formado BSQ (band 

sequential), do ENVI®.  

 

5.2.4.1) Recortes das áreas 

 

 O polígono de recorte das cenas foi desenvolvido no ArcGis, com posterior 

exportação para o ENVI, onde o recorte das imagens propriamente dito foi realizado. 

Procurou-se respeitar a variabilidade de tamanho interna das cenas Landsat, tentando ao 

mesmo tempo abranger as maiores áreas de floresta da área de estudo (Figura 5.5). Estes 

12 recortes de cena ou subcenas passam a ser agora a área de atuação dos algoritmos 

LandTrendr, sendo assim todos os arquivos de entrada para o algoritmo foram cortados de 

acordo com os limites destas subcenas. 

 

Figura 5.5: Doze recortes das cenas Landsat para aplicação dos algoritmos LandTrendr. 
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5.3) Segmentação temporal do LandTrendr 

 

 5.3.1) Escolha do melhor descritor 

 

 Os cinco descritores (Banda 5, Greenness, NBR, NDVI e Wetness)foram 

comparados com a verdade com 100 pontos em cada uma das três classes agrupadas de 

trajetórias (desmatamentos, regenerações e invariantes). Os erros e acertos entre eles 

serviram de base para realizar o teste estatístico de McNemar (Tabela 5.3). Neste teste, o 

Greenness e o Wetness quando comparados tiveram um p value maior que 0.05 (0.25), ou 

seja, estatisticamente são iguais, não variando muito o resultado de um para o outro. 

Mesmo caso do NBR com o Wetness. Em todas as outras comparações foram encontradas 

diferenças significativas (para α = 0,05). As matrizes de confusão que geraram estes índices 

estão nos Apêndices, item B. 

 

Tabela 5.3: Teste de McNemar entre os cruzamentos dos erros e acertos dos descritores. 

Combinações Descritores x² p value Hipótese 

B5 x Greenness 14,272 0,000158 

Alternativa 

B5 x NBR 44,853 2,12E-11 

B5 x NDVI 98,231 2,2E-16 

B5 x Wetness 23,753 1,1E-06 

Greenness x NBR 4,8981 0,02689 

Greenness x NDVI 44,893 2,08E-11 

Greenness x Wetness 1,3203 0,2505 Nula 

NBR x NDVI 20,379 6,35E-06 Alternativa 

NBR x Wetness 1,1571 0,2821 Nula 

NDVI x Wetness 27,771 1,37E-07 Alternativa 

  

 A escolha do melhor descritor depende do seu desempenho nos testes estatísticos e 

também em representar as curvas das trajetórias evolutivas. Analisando a área de estudo 

observaram-se seis trajetórias conhecidas, previamente citadas no capítulo anterior. Após a 

amostragem das mesmas, com pelo menos 30 pixels, as mesmas foram dispostas em 

gráficos com variáveis estatísticas (Figura 5.6). 

 Numa análise mais aprofundada destes gráficos, observa-se um predomínio do NDVI 

com os melhores resultados, ou seja, uma curva espectral temporal bem delimitada, com 

uma pequena caixa estatística utilizada no gráfico, que representa pouca variação entre os 

valores das amostras, sendo o descritor mais sensível em detectar trajetórias importantes na 

paisagem, destacando-se o desmatamento. A Banda 5 ficou um pouco abaixo, mas também 

com um bom desempenho; e o Greenness foi o descritor com os piores resultados. 
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Figura 5.6: Gráficos com avaliação estatística das curvas das seis trajetórias que foram amostradas na paisagem. No eixo y está o descritor (Banda 5, 
Greenness, NBR, NDVI e Wetness) e no eixo x as datas da série temporal (parte 1 de 2). 
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Figura 5.6: Gráficos com avaliação estatística das curvas das seis trajetórias que foram amostradas na paisagem. No eixo y está o descritor (Banda 5, 
Greenness, NBR, NDVI e Wetness) e no eixo x as datas da série temporal (parte 2 de 2). 
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 Seguindo para a última etapa de validações, a comparação de cada descritor com a 

verdade deu origem a uma matriz de confusão que possibilitou calcular o índice Kappa. O 

NDVI também se sobressaiu nesta análise, tendo uma classificação considerada boa (0.57), 

de acordo com Landis e Koch (1977), comparando com classificações consideradas 

razoáveis dos descritores NBR (0.33), Wetness (0.31) e Greenness (0.21); e ruim do 

descritor Banda 5 (0.12). A Figura 5.7 ilustra um pouco a diferença de comportamento entre 

os descritores nos ganhos e perdas florestais. 

 

Figura 5.7: Comportamento dos descritores em uma área de perda e uma de ganho florestal. 

 

Figura 5.8: Matrizes de confusão dos cinco descritores utilizados em comparação com a verdade, 
com seus respectivos erros de omissão e comissão. 
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 Vale lembrar que os 100 pontos de cada grupo de trajetórias utilizados para validar 

os descritores foram os mesmos, não só com o objetivo de realizar o teste de McNemar, 

mas também melhor compará-los quanto aos seus erros. A Figura 5.8 apresenta as matrizes 

de confusão de cada um dos descritores, com seus respectivos erros de omissão, erros de 

comissão e as exatidões globais. 

 Quanto aos erros de omissão, ou seja, da classificação, o NDVI obteve a menor 

porcentagem na classe de desmatamento e na invariância de coberturas florestais. Já o 

Wetness foi o descritor que obteve a menor taxa de omissão nas recuperações de floresta. 

O NBR obteve seu pior resultado de omissão nos desmatamentos, o que com certeza foi o 

responsável por diminuir seu Kappa. Já os outros três descritores obtiveram uma taxa de 

omissão maior que 50% nas classes de mudanças florestais. 

 Quanto aos erros de comissão, ou seja, do modelo, o NDVI obteve a menor 

porcentagem em todas as classes, com destaque para as mudanças permanentes, em que 

os erros de comissão foram menores que 5%. De todos os outros modelos, o descritor 

Banda 5 é aquele que precisa de mais ajuste nos parâmetros, pois errou mais de 70% nas 

classes de mudanças florestais. 

 Desta maneira, o NDVI é o descritor escolhido para o processo de segmentação 

temporal do LandTrendr, por se apresentar como o mais sensível na representação das 

curvas espectrais temporais das trajetórias, com a melhor acurácia nas classes propostas. 

 

5.4) Classificação das trajetórias florestais do Estado do Rio de Janeiro 

 

 Após o processo de segmentação temporal, classificação pelo labelfit, aplicação das 

máscaras e edição manual, foi gerado o mapa de trajetórias florestais do estado do Rio de 

Janeiro (Figura 5.9). Por ser uma área de estudo extensa com um fenômeno geralmente de 

pequena área de ocorrência, como são as trajetórias, fica difícil visualizá-las de maneira 

adequada, mesmo quando plotadas no tamanho A3. Por isso, recomenda-se a visualização 

da versão em alta resolução deste mapa, que juntamente com os outros mapas da tese 

podem ser acessados no endereço: https://goo.gl/uppKpo ou pelo site do Laboratório de 

Geografia Física da UFF (LAGEF - http://www.lagef.uff.br/). Em caso de uso deste material, 

deve-se citar esta tese, que está disponível para download em: https://goo.gl/9KuJnK. 

 De uma maneira geral observou-se 58.969 ha de trajetórias de mudanças florestais 

no estado do Rio de Janeiro, distribuídas em suas várias classes (Tabela 5.4). Apenas como 

curiosidade, se essas áreas de trajetórias fossem agrupadas em um município, seria maior 

do que 69 dos 92 do estado. Municípios como Cabo Frio, Duque de Caxias, Niterói, Paraíba 

do Sul, Vassouras, entre outros, tem uma área menor do que o total de trajetórias florestais 

detectadas. 
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 Agrupando as classes de desmatamento e de recuperação (Tabela 5.5), percebe-se 

que as trajetórias de perdas florestais correspondem a 34.419 ha (64%), enquanto que as 

de recuperações a 19.699 ha (36%). Note que a classe “Recuperação (Silvicultura)” não foi 

computada neste cálculo, pois a mesma não foi considerada como uma regeneração efetiva 

de áreas de floresta pelo seu comportamento cíclico, representando uma área de cultivo. 

 Vale ressaltar que todas as áreas foram calculadas utilizando a Projeção Cônica 

Equivalente de Albers, adequada para este tipo de cálculo na área de estudo. Além das 

limitações da projeção cilíndrica UTM para o cálculo de áreas (pois é conforme), o estado do 

Rio de Janeiro possui dois fusos nesta projeção, reforçando a não utilização desta. 

 Com o objetivo de aprofundar a análise das trajetórias à procura de um padrão de 

localização, foram desenvolvidos dois mapas de densidade kernel, um com as trajetórias de 

desmatamento e outro com as de recuperação (Figuras 5.10 e 5.11). Vale observar que 

estes mapas apresentam as áreas onde cada um dos fenômenos foi predominante, porém 

foram usados apenas como recurso visual, visto sua incompatibilidade de escala. 

 A densidade de ocorrência dos desmatamentos chama muita atenção em duas áreas 

do estado. Primeiro, na fronteira entre as regiões Serranas (V e VI), principalmente entre os 

municípios de Teresópolis, Nova Friburgo, Sumidouro e Sapucaia, áreas montanhosas, com 

escarpas e planaltos no reverso de escarpas. Nesta área as manchas de densidade chegam 

ao seu nível mais alto. Segundo, em menor escala, na fronteira entre as Regiões I e II, 

principalmente entre Angra dos Reis, Rio Claro e Piraí (Figura 5.10). 

 Já quanto às recuperações, as principais manchas estão na tríplice fronteira entre as 

Regiões V, VII e VIII, na borda entre as montanhas serranas e as planícies litorâneas, nos 

municípios de Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e a parte montanhosa de 

Macaé. Áreas estas que fazem parte de importantes bacias hidrográficas do estado, como 

as do Rio São João e a do Rio Macaé, por exemplo (Figura 5.11). 

 

Tabela 5.4:Áreas em ha das classes de trajetórias evolutivas das coberturas florestais no RJ. 

Classes de Trajetórias Florestais Área (ha) Áreas (ha) agrupadas 

Áreas Invariantes 4310697 4310697 

Desmatamento Abrupto 10905 

34419 Desmatamento Duplo 185 

Desmatamento Gradual 23329 

Desmatamento seguido de recuperação 53 

19699 Recuperação 19341 

Recuperação Gradual 305 

Recuperação (Silvicultura) 4850 4850 
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Figura 5.9: Trajetórias evolutivas das coberturas florestais do estado do Rio de Janeiro entre 1984 e 2016. 
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Figura 5.10: Densidade kernel dos desmatamentos no estado do Rio de Janeiro. 

 

Figura 5.11: Densidade kernel das recuperações no estado do Rio de Janeiro. 
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 Aprofundando estes dados ao nível das regiões, ainda com as classes agrupadas, 

observa-se na Região Turística dos Lagos (VII) uma predominância de recuperações em 

relação a desmatamentos. Esta região também foi a que mais apresentou ganhos florestais 

no estado, com aproximadamente 3000 ha. Todas as outras regiões apresentaram 

proporções maiores de perdas de áreas de floresta (Figura 5.12).Quanto aos 

desmatamentos observa-se um número alto e parecido (quase 6000 ha) em três regiões do 

estado: Industrial do Médio Paraíba e ambas as Serranas, de economia diversificada e a de 

economia agropecuária (II, V e VI, respectivamente). Vale destacar também os mais de 

4000 ha de perdas florestais na Região Turístico-Cultural do Médio Paraíba (III), parte do 

antigo Vale do Café fluminense, importante ciclo econômico do estado nos séculos XVIII e 

XIX, também responsável por parte da supressão histórica de vegetação primária da região. 

 

Figura 5.12: Total de hectares dos desmatamentos e recuperações por região do estado do Rio de 
Janeiro.Regiões: I - Turística da Costa Verde; II - Industrial do Médio Paraíba; III - Turístico-Cultural 
do Médio Paraíba; IV - Urbana-Industrial; V - Serrana de Economia Diversificada; VI - Serrana de 
Economia Agropecuária; VII - Turística dos Lagos; VIII - Petróleo e Gás Natural; IX - Agropecuária do 
Pomba, Muriaé e Itabapoana. 
 

 Mesmo sendo a proposta desta tese uma análise e comparação entre as regiões do 

estado, resolveu-se expandir, ao nível dos municípios, a análise das proporções entre 

desmatamentos e recuperações, mas somente este tópico. Além da região VII, onde já era 

esperado, vários municípios das Regiões IV e IX tiveram mais recuperações que 

desmatamentos. Ressalta-se que no município de São João da Barra não foi detectada 

nenhuma trajetória florestal, por isso foi considerado estável. Talvez a grande presença de 

restingas neste município, classe que não é o foco deste trabalho, tenha contribuído para tal 

resultado (Figura 5.13). Lembrando que uma parte destas restingas foi suprimida para a 

instalação do Porto Açú, inaugurado em 2014. 

 Analisando o ranking com os 5 municípios com mais desmatamentos tem-se uma 

presença marcante de municípios das regiões Serrana (V e VI), como Teresópolis e Nova 
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Friburgo, por exemplo, que historicamente sofrem com ocupações de encostas, 

deslizamentos e alagamentos em seus territórios. Somados os desmatamentos do top 5 do 

ranking tem-se 9798 ha, o que representa 28% deste fenômeno no estado (Tabela 5.5). 

 Quanto às recuperações, o município de Silva Jardim, da região Turística dos Lagos 

(VII), apresentou um número bem acima dos outros municípios, com 1190 ha. A região do 

Petróleo e Gás (VIII) foi a mais destacada, com a presença de 2 municípios no top 5. 

Ranking este que somado (4023 ha) representa 20% de todas as recuperações observadas 

no estado. Vale ressaltar também a presença de Nova Friburgo mais uma vez, que 

curiosamente está entre os 5 municípios com mais desmatamentos e com mais 

recuperações (Tabela 5.5). 

Tabela 5.5: Rankings dos 5 municípios com mais desmatamentos e mais recuperações no estado. 

Top 5 Desmatamentos Área (ha) Top 5 Recuperações Área (ha) 

Rio Claro (II) 2590 Silva Jardim (VII) 1190 

Teresópolis (V) 2018 Nova Friburgo (V) 772 

Nova Friburgo (V) 1834 Casimiro de Abreu (VIII) 711 

Resende (II) 1701 Macaé (VIII) 699 

Sapucaia (VI) 1655 Valença (III) 651 

 

 

Figura 5.13: Trajetórias florestais dominantes por município do estado. 



74 

 

 Vale ressaltar novamente que todos os mapas desta tese podem ser acessados em 

alta resolução através do link: https://goo.gl/uppKpo ou pelo site do Laboratório de Geografia 

Física da UFF (LAGEF - http://www.lagef.uff.br/). Em caso de uso deste material, deve-se 

citar esta tese, que está disponível para download em: https://goo.gl/9KuJnK. 

 

 5.4.1) Índice Kappa e matriz de confusão 

 

Após a análise dos 1350 pontos de validação foi encontrado um índice Kappa de 

0.53 no mapeamento de trajetórias, com uma exatidão global de 70%. Para aprofundar esta 

análise, decidiu-se realizar as matrizes de confusão com os Kappas por região.De uma 

maneira geral, todas as regiões foram bem avaliadas quanto às suas classificações de 

trajetórias (Figura 5.14). De acordo com a tabela 5.1, o índice Kappa encontrado nas regiões 

VII e VIII (Turística dos Lagos e Petróleo e Gás, respectivamente) pode ser considerado 

muito bom, enquanto que nas outras regiões apenas bom (LANDIS e KOCH, 1977). 

 

 

Figura 5.14: Índice Kappa calculado para o mapeamento das trajetórias florestais em cada uma das 
novas regiões do Estado do Rio de Janeiro.Regiões: I - Turística da Costa Verde; II - Industrial do 
Médio Paraíba; III - Turístico-Cultural do Médio Paraíba; IV - Urbana-Industrial; V - Serrana de 
Economia Diversificada; VI - Serrana de Economia Agropecuária; VII - Turística dos Lagos; VIII - 
Petróleo e Gás Natural; IX - Agropecuária do Pomba, Muriaé e Itabapoana. 
 

 Para uma melhor compreensão dos erros em cada classificação, a Figura 5.15 

apresenta todas as matrizes de confusão e os valores de exatidão global que serviram de 

base para a obtenção dos índices Kappa. Acredita-se que este seja um bom método de 

avaliação da qualidade dos mapeamentos, pois se pode perceber o desempenho por classe 

e a quantidade de erros de omissão e comissão. Analisando estas matrizes, percebe-se que 

em 7 das 9 regiões do estado o modelo acertou mais desmatamentos em relação às 
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recuperações. O contrário aconteceu somente nas regiões VII e VIII, que foram justamente 

às que apresentaram as maiores exatidões globais (75% e 74%, respectivamente). 

 Para entender melhor o comportamento destes erros calcularam-se os de omissão e 

comissão em cada grupo de trajetórias por região e a média entre todas as regiões (Figura 

5.16, 5.17 e 5.18). Acredita-se que assim possa se fazer uma melhor avaliação dos produtos 

gerados pelo LandTrendr, identificando possíveis fontes de erros e limitações do modelo 

e/ou do algoritmo. 

 

 

Figura 5.15: Matrizes de confusão da validação das trajetórias em cada região do estado. 
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 Quanto às trajetórias de desmatamentos, em 6 regiões observou-se um erro de 

omissão maior que o de comissão, com uma média de 40% no primeiro e 26% no segundo. 

Isso quer dizer que, na média, este grupo de trajetórias foi um pouco superestimado (Figura 

5.16). A Região IX apresentou um valor de omissão bem acima da média (74%), o que se 

tornou um caso bem intrigante. Após consulta à todos os mapeamentos e à literatura, 

acredita-se que o modelo tenha errado tanto nessa área pela associação de dois motivos.  

 Primeiro, as próprias características florestais da mesma, que contam com uma 

grande fragmentação, podem derivar erros desde a máscara florestal até a segmentação 

temporal numa janela 3x3. Além disso, as características climatofisiográficas também 

podem influenciar neste número de erros de omissão acima da média. Vicens et al. (2009) 

ressaltam que esta é a região com a maior quantidade de vegetação decidual e 

semidecidual; e também com o maior número de meses secos do estado. Os autores 

supracitados mapearam a amplitude anual do NDVI, concluindo que esta área também 

possui as mais altas amplitudes. 

 Segundo, por dificuldades impostas pela cena Landsat da qual esta região faz parte 

(216075). Por se tratar de uma cena sem litoral, o processo de normalização radiométrica 

não contou com uma grande quantidade de pontos escuros na imagem, o que a Figura 5.2 

constatou ser prejudicial para a aproximação dos valores entre a imagem referência e a 

imagem a ser normalizada, principalmente na banda 4, que é importante para a construção 

do NDVI. Sendo assim, caso a série tenha muitas imagens em períodos sazonais diferentes 

(demonstrados na Figura 4.1), isso pode diminuir a eficiênciado algoritmo no processo de 

detecção das trajetórias, confundindo-o com áreas invariantes. Este segundo caso foi 

exatamente o mesmo para as Regiões II, III, VI e VII, sendo que estas não apresentaram a 

mesma taxa de omissão da Região IX. Por isso, a associação entre estes motivos talvez 

seja a principal explicação para a discrepância da Região IX para as outras(Figura 5.16). 

 

 

Figura 5.16: Erros de omissão e comissão dos desmatamentos nas regiões do estado. 
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 Já em relação às recuperações, 8 das 9 regiões apresentaram um maior erro de 

omissão em relação ao de comissão, com uma média de 46% para o primeiro e 21% para o 

segundo, representando uma superestimação um pouco maior ainda que a dos 

desmatamentos (Figura 5.17). 

 A Região III apresentou valores de omissão e comissão bem diferentes da média 

(68% e 0%, respectivamente). Neste caso a fragmentação florestal da região talvez também 

seja a responsável, mas o problema ali possivelmente é outro: as máscaras de floresta e de 

silvicultura. A grande fragmentação e a presença marcante de silviculturas no estado pode 

ter prejudicado o desenvolvimento das máscaras, levando este erro adiante, até o processo 

de classificação das trajetórias (Figura 5.17). 

 

Figura 5.17: Erros de omissão e comissão das recuperações nas regiões do estado. 

 

 Se os grupos de trajetórias de desmatamentos e recuperações, em geral, foram 

superestimados, era de se esperar que as áreas invariantes fossem subestimadas. E isto 

aconteceu em todas as regiões do estado, com uma média de erros de comissão maior que 

a de omissão (39% e 9%, respectivamente) (Figura 5.18). O melhor resultado na classe de 

áreas invariantes acabou contribuindo para o aumento do índice Kappa em cada região. 

 

Figura 5.18: Erros de omissão e comissão dos invariantes nas regiões do estado. 



 

5.5)Desmatamentos e suas características

 

 5.4.1)Ano inicial 

 

 O ano inicial dos desmatamentos se concentra no período de 1985 a 1990, onde 

tem aproximadamente 9.000 

V, VI e III, nesta ordem. A 

recentes, sobretudo a partir de 2001. Importante ressaltar também a presença marcante de 

ambas as Regiões Serranas (V e VI)

os períodos de análise (Fi

partir de 2010, o que pode ter relação com os grandes deslizamentos ocorridos em 2011.

 

Figura 5.19: Ano inicial dos desmatamentos e proporção por região do RJ.

 

 Já a Figura 5.22

desmatamentos e sua idade.

1990), estes se concentram em Rio Claro, Piraí

nos mais recentes deve-se em g

se destacam em desmatamentos médios a recentes, sobretudo a partir de 

1996.Interessante observar que nas áreas historicamente mais povoadas do estado, 

próximas a capital, os desmatamentos são mais ant

observam-se perdas florestais em todos os períodos de análise.

 

uas características 

O ano inicial dos desmatamentos se concentra no período de 1985 a 1990, onde 

000 ha. Estes desmatamentos antigos predominam nas regiões II, 

V, VI e III, nesta ordem. A Região I aparece com destaque nos desmatamentos mais 

recentes, sobretudo a partir de 2001. Importante ressaltar também a presença marcante de 

erranas (V e VI) e da Região Industrial do Médio Paraíba (II)

Figura 5.19). A Região Serrana (V) tem uma presença marcante a 

partir de 2010, o que pode ter relação com os grandes deslizamentos ocorridos em 2011.

Ano inicial dos desmatamentos e proporção por região do RJ. 

2 permite observar a localização dentro das regiões dos 

desmatamentos e sua idade. Nas regiões com mais desmatamentos antigos

, estes se concentram em Rio Claro, Piraí e Teresópolis.O crescimento da Região I 

se em grande parte a Paraty. Nova Friburgo e Bom Jardim também 

se destacam em desmatamentos médios a recentes, sobretudo a partir de 

Interessante observar que nas áreas historicamente mais povoadas do estado, 

próximas a capital, os desmatamentos são mais antigos. Já nas áreas mais montanhosas

se perdas florestais em todos os períodos de análise. 
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O ano inicial dos desmatamentos se concentra no período de 1985 a 1990, onde se 

ha. Estes desmatamentos antigos predominam nas regiões II, 

egião I aparece com destaque nos desmatamentos mais 

recentes, sobretudo a partir de 2001. Importante ressaltar também a presença marcante de 

egião Industrial do Médio Paraíba (II) em todos 

A Região Serrana (V) tem uma presença marcante a 

partir de 2010, o que pode ter relação com os grandes deslizamentos ocorridos em 2011. 

 

permite observar a localização dentro das regiões dos 

Nas regiões com mais desmatamentos antigos (entre 1985 e 

.O crescimento da Região I 

Nova Friburgo e Bom Jardim também 

se destacam em desmatamentos médios a recentes, sobretudo a partir de 

Interessante observar que nas áreas historicamente mais povoadas do estado, 

igos. Já nas áreas mais montanhosas 



 

5.4.2) Magnitude  

 

 Os desmatamentos predominantes foram os de 

aproximadamente 11.000 ha

5.20). Os de pequena magnitude (até 0.2) estão, em sua maioria, na Região Industrial do 

Médio Paraíba (II). Já os de grande magnitude (acima de 0.3) concentram

Serrana de Economia Diversificada (V). Ambas as Regiões Serranas (V e VI) e a Região II, 

aliás, têm presença marcante em todas as magnitudes de perdas florestais.

 

Figura 5.20: Magnitude dos desmatamentos e proporção por região do RJ.

 

 A Figura 5.23 também permite apontar para a predominância da média magnitude 

nas áreas com mais desmatamento

foi importante para a localização das pequenas magnitudes, visto sua maior possibilidade de 

recuperação. Elas se concentram nos municípios de Piraí e Teresópolis (Regiões II e V, 

respectivamente). Aqueles mais difíceis de recuperarem, com alta magnitude, estão em Rio 

Claro (Região II) e Nova Friburgo (Região V). A alta magnitude observada na Região I 

corresponde principalmente a Angra dos Reis.

 

  

 

smatamentos predominantes foram os de média magnitude (0.2 

000 ha, principalmente nas Regiões VI, II e V, nesta ordem

Os de pequena magnitude (até 0.2) estão, em sua maioria, na Região Industrial do 

Médio Paraíba (II). Já os de grande magnitude (acima de 0.3) concentram

ersificada (V). Ambas as Regiões Serranas (V e VI) e a Região II, 

aliás, têm presença marcante em todas as magnitudes de perdas florestais.

Magnitude dos desmatamentos e proporção por região do RJ. 

também permite apontar para a predominância da média magnitude 

nas áreas com mais desmatamento, como já mencionado anteriormente. Porém este mapa 

foi importante para a localização das pequenas magnitudes, visto sua maior possibilidade de 

se concentram nos municípios de Piraí e Teresópolis (Regiões II e V, 

respectivamente). Aqueles mais difíceis de recuperarem, com alta magnitude, estão em Rio 

Claro (Região II) e Nova Friburgo (Região V). A alta magnitude observada na Região I 

principalmente a Angra dos Reis. 
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média magnitude (0.2 – 0.3), 

principalmente nas Regiões VI, II e V, nesta ordem (Figura 

Os de pequena magnitude (até 0.2) estão, em sua maioria, na Região Industrial do 

Médio Paraíba (II). Já os de grande magnitude (acima de 0.3) concentram-se na Região 

ersificada (V). Ambas as Regiões Serranas (V e VI) e a Região II, 

aliás, têm presença marcante em todas as magnitudes de perdas florestais. 

 

também permite apontar para a predominância da média magnitude 

, como já mencionado anteriormente. Porém este mapa 

foi importante para a localização das pequenas magnitudes, visto sua maior possibilidade de 

se concentram nos municípios de Piraí e Teresópolis (Regiões II e V, 

respectivamente). Aqueles mais difíceis de recuperarem, com alta magnitude, estão em Rio 

Claro (Região II) e Nova Friburgo (Região V). A alta magnitude observada na Região I 



 

5.4.3) Duração 

 

 A duração dos desmatamentos apresenta dois picos bem definidos

1 a 5 anos e outro na classe de mais de 26 anos, ou seja, desmatamentos curtos e longos, 

respectivamente, predominam no es

5.000 ha, o segundo tem cerca de 7

 Interessante notar que a Região Urbano

tem uma característica predominante de desmatamentos curtos, ou abruptos. Enquanto que 

a Região Serrana de Economia Diversificada (V), mesmo presente em todas as classes, te

um destaque muito grande nos desmatamentos longos, ou graduais. 

mesmas características quanto à duração dos desmatamentos que a V (

 

Figura 5.21: Duração dos desmatamentos e proporção por região do RJ.

 

 Os desmatamentos curtos mencionados acima na Região IV

na parte mais baixa de Cachoeiras de Macacu. Na Região V, os desmatamentos de longa 

duração se localizam em Teresópolis e no oeste de Nova Friburgo, porque no leste deste 

município observam-se os de curta duração, fenômeno este que se expande para as 

fronteiras com Macaé e Casimiro de Abreu.

a maioria dos desmatamentos graduais (longos)

municípios de Sapucaia, Sumidouro

 

A duração dos desmatamentos apresenta dois picos bem definidos

1 a 5 anos e outro na classe de mais de 26 anos, ou seja, desmatamentos curtos e longos, 

respectivamente, predominam no estado. Enquanto o primeiro soma aproximadamente 

000 ha, o segundo tem cerca de 7.000 ha (Figura 5.21). 

Interessante notar que a Região Urbano-Industrial (IV), a mais populosa do estado, 

tem uma característica predominante de desmatamentos curtos, ou abruptos. Enquanto que 

a Região Serrana de Economia Diversificada (V), mesmo presente em todas as classes, te

um destaque muito grande nos desmatamentos longos, ou graduais. 

mesmas características quanto à duração dos desmatamentos que a V (

Duração dos desmatamentos e proporção por região do RJ. 

tos curtos mencionados acima na Região IV 

na parte mais baixa de Cachoeiras de Macacu. Na Região V, os desmatamentos de longa 

duração se localizam em Teresópolis e no oeste de Nova Friburgo, porque no leste deste 

s de curta duração, fenômeno este que se expande para as 

fronteiras com Macaé e Casimiro de Abreu. No sul da Região II, em Rio Claro e Piraí, 

a maioria dos desmatamentos graduais (longos), assim como na Região VI, estes estão nos 

Sumidouro e Duas Barras, nesta ordem (Figura 
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A duração dos desmatamentos apresenta dois picos bem definidos, um na classe de 

1 a 5 anos e outro na classe de mais de 26 anos, ou seja, desmatamentos curtos e longos, 

Enquanto o primeiro soma aproximadamente 

Industrial (IV), a mais populosa do estado, 

tem uma característica predominante de desmatamentos curtos, ou abruptos. Enquanto que 

a Região Serrana de Economia Diversificada (V), mesmo presente em todas as classes, tem 

um destaque muito grande nos desmatamentos longos, ou graduais. A Região II possui as 

mesmas características quanto à duração dos desmatamentos que a V (Figura 5.21). 

 

 foram predominantes 

na parte mais baixa de Cachoeiras de Macacu. Na Região V, os desmatamentos de longa 

duração se localizam em Teresópolis e no oeste de Nova Friburgo, porque no leste deste 

s de curta duração, fenômeno este que se expande para as 

No sul da Região II, em Rio Claro e Piraí, estão 

, assim como na Região VI, estes estão nos 

Figura 5.24).  
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Figura 5.22: Ano inicial dos desmatamentos no estado do RJ. 



82 

 

 

Figura 5.23: Magnitude dos desmatamentos no estado do RJ. 
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Figura 5.24: Duração dos desmatamentos no estado do RJ. 



 

5.6)Recuperações e suas características

 

 5.4.1) Ano inicial 

 

 Os anos iniciais das recuperações se concentram em dois extremos: aquelas mai

antigas, entre 1985 e 1990, tê

recentes, a partir de 2011, têm

demais, pois sozinho representa 2

Importante destacar o ganho florestal elevado observado em 2011. Este foi o ano em 

que ocorreram tragédias na Região Serrana, com muitos deslizamentos e inundações, em 

janeiro. Como as imagens são de agosto, levanta

uma recuperação florestal pós movimentos de massa. Visualmente, estes ganhos de 

floresta detectados correspondem às áreas mais afetadas pela tragédia, principalmente em 

Nova Friburgo, nos distritos Sede e Campo do Coelho. Por se tratar de análises 

preliminares, ainda se configuram hipóteses e carecem de mais investigações.

 No predomínio das idades das recuperações também se

As mais antigas, da década de 1980, predominam na

Turística dos Lagos (VII)

majoritariamente nas Regiões III, VI e V, nesta ordem. Interessante r

longo da década de 1990 surgiram muitas recuperações na Região IX (

 

Figura 5.25: Ano inicial das recuperações e proporção por região do RJ.

 

e suas características 

Os anos iniciais das recuperações se concentram em dois extremos: aquelas mai

antigas, entre 1985 e 1990, têm aproximadamente 3.600 ha; enquanto que 

recentes, a partir de 2011, têm cerca de 2.600 ha. O ano de 2011 se destaca entre os 

demais, pois sozinho representa 2.000 ha de recuperações (Figura 5.2

Importante destacar o ganho florestal elevado observado em 2011. Este foi o ano em 

que ocorreram tragédias na Região Serrana, com muitos deslizamentos e inundações, em 

janeiro. Como as imagens são de agosto, levanta-se a hipótese de corresponder ao início 

uma recuperação florestal pós movimentos de massa. Visualmente, estes ganhos de 

floresta detectados correspondem às áreas mais afetadas pela tragédia, principalmente em 

Nova Friburgo, nos distritos Sede e Campo do Coelho. Por se tratar de análises 

minares, ainda se configuram hipóteses e carecem de mais investigações.

No predomínio das idades das recuperações também se observam dois extremos. 

As mais antigas, da década de 1980, predominam nas Regiões Urbano

Turística dos Lagos (VII). Já as mais recentes, ao longo dos anos 2000, estão 

majoritariamente nas Regiões III, VI e V, nesta ordem. Interessante ressaltar também que ao 

longo da década de 1990 surgiram muitas recuperações na Região IX (

Ano inicial das recuperações e proporção por região do RJ. 
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Os anos iniciais das recuperações se concentram em dois extremos: aquelas mais 

600 ha; enquanto que os mais 

O ano de 2011 se destaca entre os 

5.25). 

Importante destacar o ganho florestal elevado observado em 2011. Este foi o ano em 

que ocorreram tragédias na Região Serrana, com muitos deslizamentos e inundações, em 

se a hipótese de corresponder ao início de 

uma recuperação florestal pós movimentos de massa. Visualmente, estes ganhos de 

floresta detectados correspondem às áreas mais afetadas pela tragédia, principalmente em 

Nova Friburgo, nos distritos Sede e Campo do Coelho. Por se tratar de análises 

minares, ainda se configuram hipóteses e carecem de mais investigações. 

observam dois extremos. 

Urbano-Industrial (IV) e 

. Já as mais recentes, ao longo dos anos 2000, estão 

essaltar também que ao 

longo da década de 1990 surgiram muitas recuperações na Região IX (Figura 5.25). 

 



 

 Localizando as informações mencionadas acima sobre os extremos de 

nos municípios de Guapimirim (Região IV), Silva Jardim e São Pedro da Aldeia (Região VII) 

predominam as recuperações mais antigas do estado.  Já as mais recentes estão em Rio 

das Flores (III), Sapucaia (VI) e oeste Nova Friburgo (V)

município e ao longo de suas fronteiras com Macaé e Casimiro de Abreu observa

recuperações datadas da década de 1980. Por fim, na Região IX, ganhos florestais na 

década de 1990 ocorrem, em sua maioria, 

 5.4.2)Magnitude 

 

 A magnitude predominante das recuperações no estado esteve entre 0.3 e 0.4 de 

NDVI, com cerca de 5000 ha. Excetuando

0.1 e 0.2) que predominou quase que majoritariamente na Região II, t

estiveram distribuídas de maneira parecida em 8 das 9 regiões do estado (a Região I obteve 

percentuais bem menores que as demais). 

(VII) aumentou percentualmente sua participação em dire

magnitude (Figura 5.26). 

 

Figura 5.26: Magnitude das recuperações e proporção por região do RJ.

 

 A pequena magnitude de recuperações da Região II concentra

Volta Redonda. As de média magnitude tem destaque 

Aldeia (VII), Teresópolis e Nova Friburgo (V), nesta ordem

recuperações da Região do Petróleo e Gás (VIII) 

São Francisco de Itabapoana (

Localizando as informações mencionadas acima sobre os extremos de 

nos municípios de Guapimirim (Região IV), Silva Jardim e São Pedro da Aldeia (Região VII) 

predominam as recuperações mais antigas do estado.  Já as mais recentes estão em Rio 

das Flores (III), Sapucaia (VI) e oeste Nova Friburgo (V); isto porq

município e ao longo de suas fronteiras com Macaé e Casimiro de Abreu observa

recuperações datadas da década de 1980. Por fim, na Região IX, ganhos florestais na 

década de 1990 ocorrem, em sua maioria, em Cambuci e Varre-Sai (Figura 

A magnitude predominante das recuperações no estado esteve entre 0.3 e 0.4 de 

NDVI, com cerca de 5000 ha. Excetuando-se as recuperações de pequena magnitude (entre 

0.1 e 0.2) que predominou quase que majoritariamente na Região II, todas as outras classes 

estiveram distribuídas de maneira parecida em 8 das 9 regiões do estado (a Região I obteve 

percentuais bem menores que as demais). Vale observar que a Região Turística dos Lagos 

(VII) aumentou percentualmente sua participação em direção às recuperações de alta 

Magnitude das recuperações e proporção por região do RJ. 

A pequena magnitude de recuperações da Região II concentra

Volta Redonda. As de média magnitude tem destaque em Rio das Flores (III)

, Teresópolis e Nova Friburgo (V), nesta ordem. As grandes magnitudes de 

da Região do Petróleo e Gás (VIII) foram encontradas em Rio das Ostras e 

São Francisco de Itabapoana (Figura 5.29). 
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Localizando as informações mencionadas acima sobre os extremos de recuperação, 

nos municípios de Guapimirim (Região IV), Silva Jardim e São Pedro da Aldeia (Região VII) 

predominam as recuperações mais antigas do estado.  Já as mais recentes estão em Rio 

; isto porque ao leste deste 

município e ao longo de suas fronteiras com Macaé e Casimiro de Abreu observa-se 

recuperações datadas da década de 1980. Por fim, na Região IX, ganhos florestais na 

Figura 5.28). 

A magnitude predominante das recuperações no estado esteve entre 0.3 e 0.4 de 

se as recuperações de pequena magnitude (entre 

odas as outras classes 

estiveram distribuídas de maneira parecida em 8 das 9 regiões do estado (a Região I obteve 

Vale observar que a Região Turística dos Lagos 

ção às recuperações de alta 

 

A pequena magnitude de recuperações da Região II concentra-se no município de 

em Rio das Flores (III), São Pedro da 

randes magnitudes de 

foram encontradas em Rio das Ostras e 



 

 5.4.3) Duração 

 

 A duração das recuperações florestais concentra

destacam-se àquelas mais curtas (até 5 anos) com cerca de 5

recuperações mais abruptas; as médias (de 6 a 10 anos) com quase 2

longas (mais de 26 anos), consideradas mais graduais, apresentaram cerca de 1

(Figura 5.27). 

 De uma maneira geral, as recuperações de 

predominantes nas Regiões III, VIII, VI e V, nesta ordem.

participação percentual da Região IX da 

recuperações graduais há um amplo domínio de três Regiões: II, IV e VII (

 

Figura 5.27: Duração das recuperações e proporção por região do RJ.

 

 As curtas e médias durações das recuperações nas Regiões III, VIII, VI e V foram 

destaque nos municípios de Rio das Flores, Campos, Sapucaia e Bom Jardim, 

respectivamente. Na Região II, o município de Resende tem grandes áreas de recuperações 

graduais, principalmente perto de sua fronteira com Itatiaia. Nas Regiões IV e VII, estas 

recuperações de longa duração têm uma presença predominante em Cachoeiras de Macacu 

e Maricá, respectivamente (

 

A duração das recuperações florestais concentra-seem três classes. Na ordem, 

se àquelas mais curtas (até 5 anos) com cerca de 5.000 ha, consideradas 

recuperações mais abruptas; as médias (de 6 a 10 anos) com quase 2

longas (mais de 26 anos), consideradas mais graduais, apresentaram cerca de 1

De uma maneira geral, as recuperações de curta e média duração

predominantes nas Regiões III, VIII, VI e V, nesta ordem. Vale destacar o aument

participação percentual da Região IX da primeira para a segunda

recuperações graduais há um amplo domínio de três Regiões: II, IV e VII (

Duração das recuperações e proporção por região do RJ. 

médias durações das recuperações nas Regiões III, VIII, VI e V foram 

destaque nos municípios de Rio das Flores, Campos, Sapucaia e Bom Jardim, 

Na Região II, o município de Resende tem grandes áreas de recuperações 

perto de sua fronteira com Itatiaia. Nas Regiões IV e VII, estas 

recuperações de longa duração têm uma presença predominante em Cachoeiras de Macacu 

e Maricá, respectivamente (Figura 5.30). 
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seem três classes. Na ordem, 

000 ha, consideradas 

recuperações mais abruptas; as médias (de 6 a 10 anos) com quase 2.400 ha e as muito 

longas (mais de 26 anos), consideradas mais graduais, apresentaram cerca de 1.000 ha 

curta e média duração foram 

Vale destacar o aumento de 

primeira para a segunda classe. Já nas 

recuperações graduais há um amplo domínio de três Regiões: II, IV e VII (Figura 5.27). 

 

médias durações das recuperações nas Regiões III, VIII, VI e V foram 

destaque nos municípios de Rio das Flores, Campos, Sapucaia e Bom Jardim, 

Na Região II, o município de Resende tem grandes áreas de recuperações 

perto de sua fronteira com Itatiaia. Nas Regiões IV e VII, estas 

recuperações de longa duração têm uma presença predominante em Cachoeiras de Macacu 
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Figura 5.28: Ano inicial das recuperações no estado do RJ. 
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Figura 5.29: Magnitude das recuperações no estado do RJ. 
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Figura 5.30: Duração das recuperações no estado do RJ. 
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5.7) Idade das Florestas Secundárias 

 

Para entender melhor a degradação ou recuperação de uma paisagem é muito 

importante saber a idade da mesma. Apesar deste mapeamento ser derivado dos dados 

apresentados no tópico 5.4.1, pretende-se aprofundá-los aqui, visto a importância de se 

conhecer mais sobre as características das florestas secundárias do estado do Rio de 

Janeiro.  

Como visto no tópico supracitado, há dois picos de regeneração observados no 

período de análise: um onde as florestas secundárias podem ser consideradas antigas, com 

mais de 20 anos; e um recente, com 10 anos ou menos. As recuperações florestais médias, 

entre 11 e 20 anos, apesar da menor ocorrência, completam a legenda do mapeamento 

deste fenômeno. 

A Figura 5.31 contempla um resumo de ocorrências(em %) de todas as três classes 

de idade das florestas secundárias na área de estudo, por região. De uma maneira geral 4 

regiões apresentam predomínio de florestas secundárias antigas (IV, VII, II e VIII, nesta 

ordem), 4 apresentam maioria de recuperações recentes (III, I, VI e V) e 1 região apresenta 

números parecidos entre as classes predominantes (IX). 

 

 

Figura 5.31: Porcentagem por região da idade de florestas secundárias. 

 

Quanto à ocorrência das recuperações florestais no relevo, a Figura 5.32 apresenta 

os histogramas de frequência das 2 classes predominantes (florestas secundárias antigas e 

recentes) relacionadas às três características morfométricas do relevo analisadas (altitude, 

declividade e orientação da encosta). 

Em relação às recuperações antigas observa-se que estas estão bem distribuídas 

entre as orientações de encosta, tendo um pouco de destaque naquelas voltadas para norte. 

Acredita-se que por esta orientação apresentar uma característica climática mais seca, não 

tenha tanto interesse comercial nesta, permitindo o desenvolvimento de uma recuperação 
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florestal. Quase 60% desta classe antiga ocorreu em áreas baixas (entre 0 e 200 metros de 

altitude). Vale destacar também 20% de ocorrência na faixa entre 400 e 600 metros. A 

declividade desta classe concentra-se, em sua maioria, em relevos fortemente ondulados e 

ondulados, respectivamente, que somados representam quase 70% das ocorrências. 

Já nas recuperações mais recentes também se observa uma distribuição mais 

homogênea entre as orientações de encosta, tendo um pouco de destaque naquelas 

voltadas para norte. Acredita-se nos mesmos motivos supracitados para esta 

predominância. Diferentes da classe anterior, as vegetações secundárias mais recentes têm 

uma maior ocorrência em áreas mais altas, na faixa entre 400 e 800 metros de altitude, com 

cerca de 50% do fenômeno. A declividade desta classe também se concentraem relevos 

fortemente ondulados e ondulados, respectivamente, mas que somados representam mais 

que a classe de florestas secundárias antigas, com quase 80% do total de ocorrências. 

 

Figura 5.32: Histogramas de frequência das florestas secundárias antigas e recentesrelacionadas às 
características morfométricas do relevo. 
 

Analisando o mapa de idade das florestas secundárias no estado (Figura 5.33) 

observa-se uma predominância de recuperações florestais recentes no interior do estado, 

enquanto que as mais antigas estão, em sua maioria, mais próximas ao litoral.Observação 

esta totalmente condizente com os resultados obtidos relacionando a idade das florestas 

secundárias com suas características morfométricas do relevo, visto que o relevo próximo 

ao litoral é mais plano e baixo, e no interior mais ondulado e alto, devido à presença da 

Serra do Mar, suas escarpas e os planaltos em seu reverso. 
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Figura 5.33: Idade das florestas secundárias no estado do Rio de Janeiro. 
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5.8) Mapa síntese 

 

 Para o desenvolvimento do mapa síntese, uma planilha com todos os dados gerados 

até aqui e suas porcentagens por classe foi fundamental (Apêndice A). Voltando a analisar a 

Figura 5.10 (tópico 5.4), esta foi importante para a definição da predominância por região de 

desmatamentos ou recuperações, ou seja, o nível 1 do mapa síntese. De acordo com esta 

figura, observa-se que em seis regiões do estado há um predomínio claro de 

desmatamentos (I, II, III, V, VI e IX), configurando uma predominância de degradação da 

paisagem; em uma região tem-se mais recuperações (VII), ou seja, uma paisagem em 

recuperação; e em duas regiões uma proporção praticamente igual destes fenômenos (IV e 

VIII), ou seja, uma predominância de estabilidade. 

 Para o nível 2, serão observados apenas os dados das trajetórias predominantes em 

cada uma das regiões. A Tabela 5.6 contempla um resumo das características de 

desmatamentos e recuperações por região do estado. 

 

Tabela 5.6: Resumo das características das trajetórias de desmatamentos e recuperações por região 

do estado. 

 NÍVEL 1 NÍVEL 2 

Reg. Tendência 
Trajetórias 

Predominantes 
Idade Duração Magnitude 

I Degradação Desmatamentos Antigos Gradual Média 

II Degradação Desmatamentos Antigos Gradual Média 

III Degradação Desmatamentos Antigos Gradual Média 

IV Estabilidade Desmatamentos/ 

Recuperações 

Recentes/ 

Antigas 

Abruptos Média 

V Degradação Desmatamentos Antigos Gradual Média 

VI Degradação Desmatamentos Antigos Gradual Média 

VII Recuperação Recuperações Antigas Média Média 

VIII Estabilidade Desmatamentos/ 

Recuperações 

Antigos/ 

Antigas 

Abruptos Média 

IX Degradação Desmatamentos Antigas Abruptos Média 

 

 A associação entre os níveis possibilitou sintetizar todas as trajetórias e suas 

características em 5 classes que compõe o mapa síntese das trajetórias florestais do estado 

do Rio de Janeiro (Figura 5.34). Observa-se no geral uma predominância de degradação no 

estado, sendo que no interior os desmatamentos são antigos e graduais e na Região IX, 

extremo norte do estado,também no interior, são antigos e abruptos. A região mais 
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populosa, a Urbano-Industrial (IV), se manteve estável com desmatamentos recentes e 

recuperações antigas, ambos abruptos. A Região VIII, também estável, com desmatamentos 

e recuperações antigos e abruptos. Interessante notar que nas áreas próximas a grandes 

centros industriais, entre a metrópole do Rio de Janeiro e a Região do Petróleo e Gás, 

houve mais desmatamentos abruptos, enquanto que no interior do estado este fenômeno foi 

mais gradual. 

 Já no litoral do estado observou-se características diferentes de trajetórias, a 

únicaregião com tendência de recuperação foi a VII (Turística dos Lagos), com ganhos 

florestais antigos e de média duração. Em todas as classes síntese a magnitude 

predominante dos fenômenos foi a média. 

 

 

Figura 5.34:Síntese das trajetórias florestais do estado do Rio de Janeiro (entre 1985 e 2016), com 
suas respectivas tendências de paisagem.Regiões: I - Turística da Costa Verde; II - Industrial do 
Médio Paraíba; III - Turístico-Cultural do Médio Paraíba; IV - Urbana-Industrial; V - Serrana de 
Economia Diversificada; VI - Serrana de Economia Agropecuária; VII - Turística dos Lagos; VIII - 
Petróleo e Gás Natural; IX - Agropecuária do Pomba, Muriaé e Itabapoana. 
 

5.9) Possíveis causas das mudanças 

 

 Para restringir a área de busca por informações foram desenvolvidas as 

chamadas“áreas foco”, regiões estas em que se concentram muitas trajetórias de 
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desmatamentos e recuperações. Para facilitar a busca por censos, legislações ambientais, 

urbanas, entre outros, resolveu-se respeitar os limites políticos entre os municípios, 

agrupando-os nestas áreas foco (Figura 5.35).  

 

 

Figura 5.35: Áreas foco de desmatamentos e recuperações para levantamento de geoinformações. 

 

 A estratégia de levantamento das informações se baseou na procura por legislações 

urbanas e ambientais que possam auxiliar no entendimento do comportamento das 

trajetórias nas áreas foco. Logo, análises de documentos, mapas de zoneamentos e áreas 

protegidas foram realizadas. O portal https://leismunicipais.com.br foi uma importante 

ferramenta para a obtenção das leis urbanas, pois propõe ser um espaço onde as leis dos 

municípios brasileiros possam ser reunidas e divulgadas. Porém, dos municípios integrantes 

das áreas foco, somente Teresópolis disponibiliza integralmente suas legislações urbanas e 

ambientais. Nos outros a consulta teve de ser feita nos portais municipais oficiais. 

 Na área foco de desmatamentos no estado, o predomínio destes foi na segunda 

metade década de 1980. Este é um resultado interessante, visto que ao longo da década de 

1990, impulsionado pela obrigatoriedade prevista na Constituição de 1988, os municípios 

foram obrigados a redigir seu Plano Diretor, tendo este que ser revisado a cada 10 anos. 

Entretanto, todos os municípios das áreas foco só instauraram um Plano Diretor após a 

vigência do Estatuto da Cidade, em 2001 (Tabela 5.7), o que pode ter contribuído para os 

desmatamentos antigos. Atualmente a Lei da Mata Atlântica prevê como crime a supressão 

de mata primária ou secundária deste bioma (Lei nº 11428/2006). 

 Uma pequena retomada dos desmatamentos no estado, a partir de 2012, segue uma 

tendência nacional. Rochedo et al. (2018) constataram um aumento dos desmatamentos na 

Amazônia e Cerrado brasileiros, relacionando-os com o que os autores denominam 

“barganhas políticas”, ou seja, os autores consideram que mudanças na política ambiental 

brasileira em troca de apoio da bancada ruralista ao governo, como: sugestões de 
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mudanças na lei do licenciamento ambiental, redução de áreas protegidas, flexibilização da 

regularização fundiária, o novo Código Florestal (de 2012, mas instaurado a partir de 2015), 

entre outros; respondem pela alta dos desmatamentos nos biomas supracitados. Apesar de 

não se constatar relação com as recentes perdas florestais fluminenses, vale o registro e 

fica a necessidade de investigação do resultado destas “barganhas” na Mata Atlântica.  

Tabela 5.7: Áreas foco para o levantamento das causas. 

Trajetória Área Foco Municípios (ano do Plano Diretor) Características Trajetórias 

Desmatamentos Teresópolis (2004), Nova Friburgo 

(2007), Sapucaia (não possui) e 

Sumidouro (não possui). 

Desmatamentos antigos e 

graduais 

Recuperações Nova Friburgo (2007), Silva 

Jardim, Casimiro de Abreu, Macaé 

e Rio das Ostras (todas em 2006). 

Recuperações antigas e 

abruptas 

 

 Numa tentativa de explicar as recuperações, foi levantada junto ao INEA-RJ (Instituto 

Estadual do Ambiente) a evolução do número de RPPNs (Reserva Particular do Patrimônio 

Natural) com suas respectivas localizações. Apesar do aumento na área foco de RPPNs, 

não houve uma correlação espacial com os ganhos florestais. 

 Quanto às legislações, na década de 1980 foi elaborado o Manual dereflorestamento 

do Estado do Rio de Janeiro (GOLFARI e MOOSMAYER, 1980), no qual foi feitoum 

zoneamento bioclimático para o estado, dividindo-o em regiões bioclimáticas e mostrando 

asprincipais espécies para serem utilizadas em um reflorestamento econômico.Deste modo, 

os programas de plantio comercial de árvores com incentivos fiscais imprimiram, nesta 

década, um crescimento significativo ao chamado “setor florestal”, servindo de base para 

sua estruturação e consolidação (HILGEMBERG e BACHA, 2001). 

 Em diversos países, incluindo o Brasil, a ideia de proteção ao meio ambiente e de 

conservação dos recursos naturais como uma necessidade social se intensificou a partir da 

década de 1990, o que pressionou o Estado a considerar a variável ambiental na formulação 

das políticas públicas, mesmo que de maneira fragmentária (NETO e LÉDA, 2009). 

Conforme apontado por Ferraz (2017), por influência da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, há uma 

busca das políticas em diminuir a exploração dos recursos das florestas nativas, fazendo 

com que as florestas plantadas surjam como alternativa para o setor econômico. 

 As características das recuperações (antigas e abruptas) predominantes na área 

foco dão indícios de ser uma floresta plantada. A observação de imagens de alta resolução 

não confirmam estes indícios, logo fica a necessidade de um trabalho de campo para 

averiguar tais indícios e possibilitar o aprofundamento da explicação das causas. 



97 

 

6) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1) Sobre a metodologia 

 

 De uma maneira geral, a metodologia mostrou-se sólida e condizente com 

osprodutos gerados. As validações ao final de cada etapa apresentaram bonsresultados, 

ratificando a eficiência das várias abordagens utilizadas em conjunto neste trabalho. 

 No pré-processamento a normalização radiométrica baseada em PIFs foi capaz de 

aproximar imagens de datas e sensores diferentes, tornando-se uma boa estratégia para a 

construção de séries temporais adequadas para a detecção de mudanças. As imagens 

ortorretificadas e com máscaras de nuvens obtidas junto ao USGS facilitaram ainda mais 

esta etapa do processo.  

 As máscaras foram fundamentais na diminuição dos erros por falsas mudanças. A 

decisão de se obter uma máscara de florestas por classificação supervisionada e baseada 

em objetos (modelagem do conhecimento) se mostrou acertada, devido ao maior controle 

do pesquisador sobre a geração dos dados, porém necessita de aprimoramento do modelo, 

pois apresentou erros que demandaram edição manual. A máscara de sombra topográfica 

precisou de muita edição, logo sua automatização precisa ser aprimorada. 

 O pacote de algoritmos LandTrendr foi muito eficiente em detectar trajetórias 

florestais, sejam de distúrbios ou recuperações. Seu método automatizado de segmentação 

temporal, pixel a pixel (porém observando uma janela de pixels vizinhos) e baseado na 

observação de uma série temporal e suas curvas espectrais, foi capaz de detectar 

mudanças florestais, mesmo as mais sutis, com um baixo custo e em um curto período de 

tempo. Mesmo os maiores recortes da área de estudo levaram menos de 24 horas de 

processamento para se obterdados de trajetórias espectro-temporais e suas características 

(duração, idade e magnitude). É necessário um bom processador para rodar os algoritmos. 

 A etapa de preparação dos arquivos para a execução do algoritmo é aquela em que 

se demanda muita atenção e tempo por parte do pesquisador. A maioria dos erros na 

execução do algoritmo foi proveniente de detalhes não observados na preparação dos 

arquivos, sendo o manual do usuário fundamental na resolução destes problemas.  

 Tanto para a escolha do melhor descritor e seus parâmetros na segmentação 

temporal, quanto para a definição dos limiares booleanosde mudança na etapa de 

classificação das trajetórias (labelfit), a amostragem de mudanças previamente conhecidas 

na paisagem ou obtidas através dos mapeamentos de florestas para a construção da 

máscara, foi importante para a definição destes valores. Considera-se um maior rigor nesta 

etapa de coleta de amostras temporais fundamental para o êxito da classificação. 
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 Quanto ao método de validação, a opção pelo uso do índice kappa associado à 

análise da matriz de confusão foi acertada, permitindo identificar em qual região e em qual 

classe foram observados mais erros de omissão e comissão. Apesar dos resultados 

satisfatórios, acredita-se que algumas classes apresentaram erros elevados que podem ser 

melhorados. Para tal, recomenda-se maior rigor na escolha das imagens para compor a 

série temporal, restringindo-as a uma mesma estação do ano, evitando distorções sazonais 

entre períodos secos e úmidos entre elas. Mesmo a normalização radiométrica 

aproximando-as de maneira considerável, não foi capaz de evitar as falsas mudanças, visto 

toda a heterogeneidade de uma floresta tropical como a Mata Atlântica ao longo das 

estações de seca e umidade, associada a um relevo acidentado como é o do estado do Rio 

de Janeiro. Além disso, há de se ter um rigor também na construção das máscaras, 

principalmente a de floresta e de sombra topográfica, para que não haja áreas de interesse 

sem classificação e/ou grande esforço em edição manual. 

 

6.2) Sobre os resultados 

 

 A predominância de trajetórias de desmatamentos era esperada devido ao longo 

histórico deste fenômeno no estado do Rio de Janeiro, desde os antigos ciclos econômicos 

até as atuais pressões provocadas pelo inchaço populacional e pelo mercado imobiliário. Foi 

interessante notar a diferença de características entre os desmatamentos no interior do 

estado e nas áreas mais próximas ao litoral. A predominância de recuperações na Região 

dos Lagos se mostrou uma grata surpresa, visto a pressão imobiliária nesta região nas 

últimas décadas. 

 Os mapeamentos das características de cada grupo de trajetórias oferecidas pelo 

algoritmo LandTrendr (duração, idade e magnitude) se mostraram muito úteis para auxiliar 

no entendimento destes fenômenos, além de condizentes com as particularidades de cada 

região do estado. Condensar estes dados no mapa síntese foi uma boa decisão, pois 

acredita-se que a legenda sintética deste representa o histórico espectro-temporal dos 

desmatamentos e recuperações, além da tendência de trajetórias em cada região do estado. 

 Reforça-se que todos os mapas desta tese podem ser acessados em alta resolução 

através do link: https://goo.gl/uppKpo ou pelo site do Laboratório de Geografia Física da UFF 

(LAGEF - http://www.lagef.uff.br/). Em caso de uso deste material, deve-se citar esta tese, 

que está disponível para download em: https://goo.gl/9KuJnK. 

 

6.3) Sobre os questionamentos iniciais da pesquisa 
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 Após os resultados apresentados na tese fica claro que as séries temporais 

representam o futuro da detecção de mudanças no sensoriamento remoto, pois conseguem 

representar o dinâmico, que é inerente deste tipo de análise. Todos os pixels do mapa final 

de trajetórias têm associados a eles uma curva espectro-temporal, que representam seu 

histórico no espaço geográfico. Estas informações só foram possíveis graças ao uso de 

séries temporais. 

 O LandTrendr foi capaz de detectar trajetórias evolutivas das coberturas florestais do 

Rio de Janeiro de maneira automatizada. Para tal, bastam limiares booleanos do que são 

considerados distúrbios e recuperações na paisagem, para que o algoritmo detecte 

automaticamente as trajetórias nas curvas espectro-temporais. Com uma taxa de acerto que 

variou entre 60 e 75% nas classes de desmatamentos e recuperações, pode-se dizer que 

esta metodologia de detecção de trajetórias se mostrou confiável. 

 Foi possível também detectar os padrões espaciais das trajetórias florestais no Rio 

de Janeiro, através da análise da duração, idade e magnitude dos desmatamentos e 

recuperações. Já a causa destes fenômenos não foi possível detectar para todo o estado, 

visto a complexidade espacial, ambiental e social inerentes a estes fenômenos. Somente um 

esboço de explicação das causas das trajetórias foi realizado, em áreas onde os fenômenos 

mais se concentram, mas carece ainda de análises, relações e geoinformações. 

 

6.4) Perspectivas de trabalho 

 

 Acredita-se que a metodologia desenvolvida e validada nesta tese possui grande 

potencial para a detecção de mudanças florestais, apresentando resultados sólidos e 

condizentes com a realidade da área de estudo e dos materiais utilizados, podendo ser 

replicada para outras áreas, com outras realidades. Pretende-se continuar com a detecção 

das trajetórias florestais no estado do RJ, atualizando-a com imagens mais recentes. 

 Para as próximas atualizações da série temporal o desafio será aprimorar o modelo, 

refinando seus parâmetros, visando melhorar ainda mais a acurácia dos resultados. Mais 

testes com outros descritores também devem ser realizados, além de testes da versão 

LandTrendr no Google Earth Engine. A etapa de explicação das causas das trajetórias é a 

que mais deve evoluir, numa tentativa de abrangê-la para toda a área de estudo, com mais 

informações e uma rotina mais específica de aplicação para torná-la mais replicável. 

 Assim, fica a necessidade de estudos mais aprofundados com relação a essa 

temática, que possam, a partir das contribuições do presente trabalho desenvolver futuras 

pesquisas analisando, elaborando e propondo medidas que ajudem a compreender as 

trajetórias evolutivas florestais. Tal entendimento poderá auxiliar tomadores de decisão no 

planejamento e gestão do território. 
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APÊNDICES 

 

(A) Planilha completa utilizada para o desenvolvimento do mapa síntese. 

Regiões 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 

Proporção (%) 

Desm./Recup. 

IDADE DESMATAMENTOS (%) 

Antigo  

(mais de 20 anos) 

Médio 

(entre 11 e 20 anos) 

Recente 

(10 anos ou menos) 

1984 – 

1990 

1991 - 

1995 

1996 – 

2000 

2001 - 

2005 

2006 - 

2010 

2011 - 

2016 

I 80/20 39,80 5,40 2,97 34,35 4,03 13,45 

II 77/23 61,02 12,40 5,74 11,41 4,94 4,49 

III 65/35 60,22 5,39 5,28 11,49 16,03 1,60 

IV 50/50 58,60 12,80 9,76 5,80 10,34 2,69 

V 75/25 56,25 5,75 7,31 9,74 13,03 7,93 

VI 68/32 64,18 7,26 4,32 10,76 11,72 1,76 

VII 43/57 48,33 22,69 8,71 8,22 5,06 6,99 

VIII 51/49 39,66 27,77 10,31 10,41 5,52 6,30 

IX 57/43 38,59 33,59 4,30 19,57 2,24 1,72 

 

Regiões 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 

Proporção (%) 

Desm./Recup. 

IDADE RECUPERAÇÕES (%) 

Antigo  

(mais de 20 anos) 

Médio 

(entre 11 e 20 anos) 

Recente 

(10 anos ou menos) 

1984 – 

1990 

1991 - 

1995 

1996 – 

2000 

2001 - 

2005 

2006 - 

2010 

2011 - 

2016 

I 80/20 29,41 6,54 8,11 2,55 8,84 44,60 

II 77/23 42,54 5,82 9,16 15,94 13,26 13,28 

III 65/35 9,72 0,74 0,57 17,40 22,44 49,14 

IV 50/50 60,18 16,41 4,15 7,78 5,98 5,49 

V 75/25 19,81 4,35 1,26 23,66 10,67 40,26 

VI 68/32 1,19 16,69 4,07 25,43 15,25 37,38 

VII 43/57 55,97 15,06 7,60 10,32 2,02 9,04 

VIII 51/49 38,66 7,04 9,21 11,98 11,27 21,85 

IX 57/43 5,70 31,18 19,77 5,50 15,51 22,31 
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Regiões 

NÍVEL 2 

DURAÇÃO DESMATAMENTOS (%) 

Muito curto Curto Médio Longo Muito longo 

01 - 02 03 - 05 06 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 32 

I 14,43 14,85 5,63 25,20 1,46 3,11 35,33 

II 15,68 6,71 6,18 10,46 5,37 5,32 50,30 

III 29,21 4,41 4,85 3,86 4,77 16,23 36,69 

IV 44,16 12,15 13,25 4,51 4,70 2,25 18,99 

V 24,54 7,92 6,98 4,23 7,18 9,59 39,57 

VI 26,74 5,89 2,96 1,78 12,12 15,66 34,83 

VII 40,70 15,70 15,33 7,92 3,89 1,46 15,02 

VIII 39,31 21,26 11,66 10,97 2,75 1,57 12,51 

IX 42,68 16,60 16,62 8,05 1,06 1,23 13,77 

Regiões NÍVEL 2 

DURAÇÃO RECUPERAÇÕES (%) 

Muito curto Curto Médio Longo Muito longo 

01 - 02 03 - 05 06 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25 26 - 32 

I 14,43 14,85 5,63 25,20 1,46 3,11 35,33 

II 15,68 6,71 6,18 10,46 5,37 5,32 50,30 

III 29,21 4,41 4,85 3,86 4,77 16,23 36,69 

IV 44,16 12,15 13,25 4,51 4,70 2,25 18,99 

V 24,54 7,92 6,98 4,23 7,18 9,59 39,57 

VI 26,74 5,89 2,96 1,78 12,12 15,66 34,83 

VII 40,70 15,70 15,33 7,92 3,89 1,46 15,02 

VIII 39,31 21,26 11,66 10,97 2,75 1,57 12,51 

IX 42,68 16,60 16,62 8,05 1,06 1,23 13,77 

 

 

Reg. 

NÍVEL 2 

MAGNITUDE DESMATAMENTOS (%) MAGNITUDE RECUPERAÇÕES (%) 

Pequena Média Grande Pequena Média Grande 

0.1 - 0.2 0.2 - 0.3 0.3 - 0.4 0.4 - 0.6 + 0.6 0.1 - 0.2 0.2 - 0.3 0.3 - 0.4 0.4 - 0.6 + 0.6 

I 17,96 62,15 14,94 4,87 0,07 0,00 35,12 50,21 14,14 0,50 
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II 22,95 59,56 14,93 2,49 0,07 14,83 32,15 40,30 10,76 1,96 

III 22,73 64,78 11,14 1,17 0,17 0,15 30,22 50,60 16,97 2,07 

IV 12,91 70,67 14,35 2,02 0,04 0,00 34,04 47,56 16,71 1,69 

V 21,85 62,96 12,20 2,29 0,70 0,00 29,64 51,09 18,43 0,84 

VI 21,63 64,83 12,60 0,88 0,05 0,00 38,26 64,44 22,02 0,97 

VII 8,96 69,36 18,06 3,35 0,25 0,00 29,94 48,66 19,65 1,75 

VIII 7,51 70,32 17,86 3,97 0,34 0,00 22,24 43,50 30,30 3,95 

IX 7,71 76,32 14,99 1,00 0,00 0,00 30,66 52,29 16,16 0,90 

 

(B) Matrizes de confusão de acertos e erros dos descritores com a verdade, utilizadas para 

realizar o teste de McNemar. 

 

 


