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1.  INTRODUÇÃO  
 

  O presente relatório de estágio apresentara as atividades realizadas adquiridos 

durante o estágio desenvolvido no escopo de um projeto P&D (Projeto de Pesquisa e 

Desenvolvimento) celebrado entre a UFSC a Empresa VisãoGeo, com o 

financiamento da Empresa Foz do Chapecó. O projeto P&D consiste em monitorar a 

supressão vegetal em áreas de preservação permanente, que estão localizadas no 

entorno de um reservatório na divisa de Santa Catarina com Rio Grande do Sul.  

Neste projeto P&D utilizou-se imagens provenientes dos sensores Planet 

(PLANET LABS, 2018), os quais tem resolução espacial média de 3m, e recobrem a 

área diariamente, sendo que das cenas produzidas por esta constelação de sensores 

se obtém mosaicos de toda a área de estudo. O período de mosaicos analisados 

durante o estágio foi de julho de 2017 a julho de 2019. 

 A Usina Hidrelétrica (UHE) Foz do Chapecó está instalada no Rio Uruguai, 

entre os municípios de Águas de Chapecó, em Santa Catarina, e Alpestre, no Rio 

Grande do Sul suas coordenadas geográficas são 27º 08’ 22,75” de latitude sul e 53º 

02’ 50,59’’ de longitude oeste. O reservatório dessa UHE possui uma área de 79 km² 

quadrados, dos quais 49,86 km² correspondem à área de preservação permanente 

como representado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Vieira et al., (2019). 

 

Figura 1- Área de Preservação Permanente Pertencente a UHE Foz do 
Chapecó 



 

 

 

A empresa Foz do Chapecó viu a necessidade de melhorar a qualidade das 

áreas de preservação permanente (APP) sofrem, seja para construção de moradias, 

trapiches, criação de animais ou produção agrícola, esse cuidado é obrigatório pelo 

artigo 7° da Lei n°12.621 de 2012 que afirma que toda a vegetação situada em APP 

deverá ser mantida pelo proprietário da área. O monitoramento que era utilizado pela 

empresa acarretava altos custos e possuía pouca eficácia. Com o monitoramento em 

campo, quando as ocorrências são detectadas já estão em estágios avançados 

ocasionando um alto custo para a resolução com as ações judiciais, reintegração de 

posse e recuperação ambiental.  

Com essa baixa eficiência do controle que estava sendo realizado na Usina 

Foz do Chapecó foi criado um projeto P & D, com a união entre duas empresas 

particulares e a Universidade Federal de Santa Catarina, com o intuito de melhorar a 

qualidade do monitoramento.  Com o intuito de melhorar o controle das supressão 

vegetal na APP foram utilizadas  imagens dos nano satélites Planet para identificar 

em qual lugar estão essas invasões e qual o nível de importância, para posteriormente 

enviar um VANT1 para a conferir se realmente precisam acessar aquele local e tomar 

as devidas providências necessárias para aquela determinada situação.  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Nesta revisão serão abordados conceitualmente temas como: Área de 

Preservação Permanente, Geotecnologias, Índices de Vegetação, Veículos Aéreos 

Não Tripulados, Padrão de Exatidão Cartográfica, Software SaTScan e Índice de 

Compactness que foram utilizado durante o período de estágio. 

 

2.1. Área de Preservação Permanente 
 

Áreas de Preservação Permanente (APP) são espaços territoriais protegidos 

pelo Código Florestal (Lei Federal n°4771, de 1965) nos termos do segundo e do 

terceiro artigo. (BRASIL, 1965). A legislação que trata das APP surgiu como 

consequência da preocupação em relação a áreas conhecidas como importantes 

                                                           
1 VANT- Veículos Aéreos Não Tripulados 



 

 

fontes de bens e serviços ambientais essenciais a sobrevivência do homem (BORGES 

et al., 2011). 

O Código Florestal prevê faixas e parâmetros diferenciados dependendo da 

característica de cada área protegida. Para as faixas mínimas que precisam ser 

preservadas no entorno das margens dos cursos d’agua, a norma leva em 

consideração a conservação da vegetação, a característica e a largura do tamanho 

do curso d’agua. Proteção mínima de 30 metros na margem dos rios menores que 10 

metros de largura, podendo chegar até 500 metros em grandes rios (BRASIL,2012). 

No caso do em estudo a extensão da área de APP é de 30 metros da margem, 15 

metros para cada lado. 

 A função ambiental das APP consiste em preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, biodiversidade, a migração entre espécies da 

fauna e da flora, a degradação do solo e assegurar o bem-estar dos seres humanos 

(SCHÄFFER et al., 2011). 

A função da APP de preservar os recursos hídricos é proteger os corpos d’agua 

com sua cobertura vegetal reduzindo a drenagem e o transporte de substâncias e 

elementos. As florestas ciliares oferecem sombreamento da água controlando a 

temperatura e melhorando o habitat para as espécies aquáticas, funcionam como 

fonte de fornecimento de nutrientes, agem como filtros de sedimentos, matéria 

orgânica, fertilizantes, pesticidas e outros poluentes que podem afetar negativamente 

os corpos d´agua e as águas subterrâneas (SCHÄFFER et al., 2011). 

A Floresta da APP estudada trata-se de uma floresta típica subtropical, 

caracterizada pela perda das folhas durante o inverno. Possui uma cobertura superior 

bastante aberta, com predomínio das espécies vegetais:  Apueleia leiocarpa(grápia), 

Parapiptadenia rigida (angico-vermelho), Cordia trichotoma (louro), Cordia americana 

(guajuvira), Balfourodendron riedelianum (guatambu), Diatenopteryx sorbifolia (maria-

preta), Nectandra lanceolata (canela-amarela) e Myrocarpus frondosus (cabreúva) 

(BUGIN, 2019). 

Na área da APP pertencente a Foz do Chapecó, predominam remanescentes 

florestais classificados em estágio médio e avançado de regeneração, cobrindo 

69,63% da área. O restante da vegetação conta com a vegetação de exótica apenas 

1,33%, a vegetação pasto/campo 5,06 % da área e 29,98% de vegetação do estágio 



 

 

inicial. Entre as espécies em extinção destaca-se a Araucaria angustifolia (araucária), 

espécie dominante na Floresta Ombrófila Mista, região fitoecológica da Área do 

Entorno, a qual sofre ao longo do tempo com a exploração madeireira e a pressão de 

ocupação do meio rural (BUGIN, 2019). 

Na área de estudo possui o registro de 33 famílias de aranhas, entre elas: 

Sphecozone novaeteutonae, Argiope argentata, Lycosa erythrognatha e Alpaida 

venilae. Em relação aos insetos, foram registradas quinze ordens, das quais a ordem 

Lepidoptera, que inclui borboletas e mariposas foi a que apresentou maior número de 

indivíduos, seguido de Auchenorhyncha, que inclui as cigarras (BUGIN, 2019). 

Quanto aos anfíbios destaca-se os registros de espécies bioindicadoras , a 

perereca-de-vidro (Vitreorana uranoscopa), da rã-do-rio (Limnomedusa macroglossa) 

e perereca (Hypsiboas curupi). Entre os répteis, destaca-se o registro da cobra-pipó 

(Chironius bicarinatus), espécie bioindicadora de qualidade ambiental. Entre as 

espécies registradas chama-se a atenção para espécies causadoras de acidentes 

como, por exemplo a jararaca (Bothrops jararaca), a jararaca-pintada (Bothrops 

diporus) e a coral-verdadeira (Mucrurus altirostris) (BUGIN, 2019). 

A maioria das espécies de aves encontradas na área são comuns nos estados 

de Santa Catarina e Rio grande do Sul, entretanto, chama-se a atenção para aves 

importantes para conservação, tais como o papagaio-de-peito-roxo (Amazona 

vinacea), o peixe-frito-pavonino (Dromococcyx pavoninus), o beija-flor-cinza 

(Aphantochroa cirrhochloris), a juruva-verde (Baryphthengus ruficapillus), o pica-pau-

de-cara-canela (Dryocopus galeatus), borralhara (Mackenziaena severa), o limpa-

folha-ocráceo (Philydor lichtensteini), o olho-falso (Hemitriccus diops), o estalador 

(Corythopis delalandi), a marianinha-amarela (Capsiempis flaveola), o barbudinho 

(Phylloscartes eximius), o papamoscas-cinzento (Contopus cinereus), a viuvinha 

(Colonia colonus), o pavó (Pyroderus scutatus), o balança-rabo-leitoso (Polioptila 

lactea) e o tiê-tinga (Cissopis leveriana) (BUGIN, 2019).  

Em relação a Ictiofauna duas do total das espécies presentes na área são 

classificadas como “espécies vulneráveis” em perigo de extinção. São elas:  o lambari 

“Diapoma pyrrhopteryx” e o suruvi “Steindachneridion scriptum”, sendo o último objeto 

de captura apenas na pesca profissional. 

 



 

 

 
2.2. Geotecnologias  

 

As geotecnologias envolvem diversas técnicas que permitem coletar, 

processar, analisar, armazenar e manusear dados que podem ser identificadas no 

espaço através do georreferenciamento. O uso das tecnologias em estudos da área 

ambiental está em um crescente, sobretudo porque a utilização dessas tecnologias 

diminui o tempo necessário de estudo e um melhor detalhamento da área em questão. 

Englobado dentro das geotecnologias aparece o Sensoriamento Remoto, Sistemas 

de Informação Geográfica, Veículos Aéreos não Tripulados (VANTs), Fotogrametria, 

entre outros ( FLORENZANO, 2011). 

Segundo Florenzano (2011) sensoriamento remoto é a tecnologia que permite 

a obtenção de imagens da superfície, através da captação e do registro de energia 

refletida ou emitida pela superfície terrestre, por um sensor a certa distância dessa 

superfície. Sensoriamento refere-se à obtenção de dados por meio de sensores e o 

termo remoto quer dizer que essa obtenção de dados é realizada a distância.  O 

processamento, a análise e a interpretação desses dados também fazem parte do 

sensoriamento remoto. 

Cada objeto da superfície reflete, absorve, transmite e emite a radiação 

eletromagnética, que variam com o comprimento de onda dependendo de suas 

propriedades físicas e composições químicas. Assim, por essas variações é possível 

distinguir os objetos na superfície por sensoriamento remoto. 

O termo sensoriamento remoto foi criado nos anos 1960 por Evelyn Pruit e 

colaboradores. Atualmente, o acelerado avanço que o sensoriamento remoto se 

desenvolve deve-se a necessidade de monitoramento das modificações na cobertura 

da Terra e a possibilidade de uso dessa tecnologia em uma grande diversidade de 

áreas de pesquisas (MENESES et al., 2012). 

As necessidades específicas de cada parte do globo fizeram impulsionar a 

produção de sensores cada vez mais variados e capacitados. Desde sensores com 

centenas de bandas espectrais que produzem centenas de imagens, até sensores 

que possuem alta resolução espacial que possuem a capacidade de detectar objetos 

na superfície menor que 50 cm (MENESES et al., 2012). 



 

 

A utilização de sensoriamento remoto vem crescendo devido a disponibilidade 

de preços acessíveis de imagens de satélites e softwares computacionais ou ainda 

sua gratuidade. Em muitas áreas, algumas das tecnologias de sensoriamento remoto 

permitem um crescimento de produtividade com um ótimo custo benefício (LEAL et 

al.,2013). 

Leal et al. (2013) utilizaram Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para o 

monitoramento de áreas degradas na Área de Preservação Permanente do Arroio Gil-

Triunfo - RS. Ressaltam que as verificações em campo são necessárias para a 

confirmação das informações obtidas em imagens de satélites, afinal essas imagens 

são adquiridas de satélites que estão circulando em orbita e muitas vezes objetos 

podem estar embaixo da vegetação densa, ou até mesmo as imagens podem estar 

distorcidas. Os resultados obtidos mostraram como a utilização de determinadas 

tecnologias são uteis para a realização do trabalho de monitoramento e recuperação 

das áreas degradadas, utilizando de ferramentas SIG para um ganho de tempo na 

obtenção e organização das informações da área estudada. 

Mascarenhas et al. (2009) empregaram sensoriamento remoto para a avaliação 

do desmatamento na Bacia do Alto e Médio Araguaia. Foram analisadas imagens do 

satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS II - CCD) do ano de 2016 e 

utilizado o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) para identificar os 

diferentes tipos de cobertura da terra. Identificaram que 2/3 da área estudada foram 

transformadas em pastagens ou áreas agrícolas. 

 Especificamente neste relatório foram usadas as seguintes geotecnologias: 
sensoriamento remoto, SIG, Fotogrametria e VANTs. 

2.3. Índices de Vegetação 
 

Índices de Vegetação são modelos matemáticos desenvolvidos para avaliar a 

cobertura vegetal. Diagnosticar, índice de área foliar, biomassa, porcentagem de 

cobertura do solo, atividade fotossintética e produtividade. Devido à preocupação 

cada dia mais crescente em relação ao meio ambiente os índices de vegetação tem 

sido cada vez mais utilizados para o monitoramento de vegetação em escala global 

(MARCUSSI et al.,2010). 



 

 

Os índices avaliam a cobertura vegetal e relacionam as respostas espectrais 

para identificar as diferentes coberturas do solo. São transformações de bandas 

espectrais, geralmente na faixa do visível e do infravermelho próximo. As equações 

dos índices são as ferramentas utilizadas para identificar os diferentes tipos de 

vegetação sendo realizadas diretamente pelos sistemas de informação geográfica. As 

bandas das imagens de satélites são formadas por pixels que são transformados 

diretamente pelas equações, ressaltando determinados aspectos inerentes a cada 

índice. A seguir serão listados 12 índices de vegetação e como a cobertura vegetal é 

identificada por cada um deles.  

O índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI) foi proposto 

inicialmente por Rouse et al. (1973), para a quantificação do crescimento da 

vegetação e da biomassa acumulada. O seu valor varia de -1 a +1. Quanto mais 

próximo de +1 o valor atingir, maior é a quantidade de vegetação presente. A Equação 

(1) apresenta a fórmula para obter o NDVI:  

                                                                                

 𝑵𝑫𝑽𝑰 = 𝑰𝑽 − 𝑽   𝑰𝑽 + 𝑽  
                               (1) 

Onde V representa uma banda com comprimento de onda na região do Visível 

Vermelho, e IV representa a banda na região do infravermelho próximo. 

 Huete (1988) desenvolveu o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI), que 

representa uma melhoria do NDVI a partir da aplicação de uma constante L, 

minimizando os efeitos do solo expostos no NDVI. Ou seja, quando a variável L é igual 

a zero o índice SAVI é identifico ao índice NDVI. A variável L varia conforme as 

características da área estudada, oscilando entre 1, para áreas pouco vegetadas, 0,5, 

para áreas com vegetação de densidade intermediária e 0,25 para áreas com 

vegetação densa. A Equação (2) para o índice SAVI pode ser assim descrita: 

                                                𝑺𝑨𝑽𝑰 = 𝑰𝑽−𝑽𝑰𝑽+𝑽+𝑳∗(𝟏+𝑳)          
 

                      (2) 

Onde L representa o ajuste de correção do efeito de brilho do solo, IV 

representa a Banda Infravermelho Próximo e V a Banda Visível Vermelho. 



 

 

Índice de Realce da Vegetação (EVI) é um índice desenvolvido por Huete et al. 

(2002) como um produto do sensor MODIS. Ele é uma variação do NDVI, sendo 

aprimorado em relação à redução de influências atmosféricas e do solo. Seu valor 

varia de 0 a 1, onde os valores mais próximos de 1 indicam um maior acúmulo de 

biomassa, sendo mais sensível a variações na estrutura do dossel. A Equação (3) 

apresenta a formula para obter o EVI. 

 

           𝑬𝑽𝑰 = 𝑮(𝑰𝑽−𝑽)𝑰𝑽+𝑪𝟏∗𝑽−𝑪𝟐∗ 𝑨+𝑳)              
 

                       (3)  

 

Onde IV representa a Banda Infravermelho Próximo, V a Banda Visível 

Vermelho e A representa o valor de reflectância para o azul. Os valores para as 

constantes são: G (2,5), L (1), C1 (6) e C 2 (7,5).  

 

 O Ratio Vegetation Index (RVI) foi o primeiro índice, proposto por 

Pearson e Miller (1972), baseia-se na razão de bandas do vermelho e infravermelho 

próximo. A formula 5 representa a equação para encontrar o RVI.  A Equação (4) 

representa a formula para o RVI.  

 𝑹𝑽𝑰 = 𝑽𝑰𝑽 
                                      (4) 

 Onde V representa Banda Visível Vermelho e IV representa a Banda 

Infravermelho Próximo. 

 

Segundo Prado (2018) o Índice de Vegetação Transformado (TVI). foi 

desenvolvido com a intenção de caracterizar a energia absorvida pelos pigmentos da 

folha. Este índice possui sensibilidade à clorofila na folha, possuindo relação ao 

tamanho do dossel da planta. Assim, quanto maior for à densidade do dossel da planta 

maior será sua sensibilidade ao conteúdo de clorofila da mesma. A Equação (5) 

representa a formula para encontrar o índice TVI. 

 

     



 

 

                       𝑻𝑽𝑰 = √𝑵𝑫𝑽𝑰 + 𝟎, 𝟓          (5) 

 

 

 Corrected Transformed Vegetation Index (CTVI) pretende corrigir o TVI 

adicionando a constante de 0.5 para todos os valores NDVI, podendo ter um alcance 

de -1 a +1. Valores menores que -0.5 tornam-se valores negativos menores depois da 

operação de adição. Na Equação (6) está representada a formula do CTVI.  

 

 𝑪𝑻𝑽𝑰 =  𝑵𝑫𝑽𝑰 + 𝟎, 𝟓𝑵𝑫𝑽𝑰 + 𝟎, 𝟓 ∗  |𝑵𝑫𝑽𝑰 + 𝟎, 𝟓|    (6) 

 

Thiam's Transformed Vegetation Index (TTVI). Marcussi (2010) aponta que o 

resultado do CTVI pode gerar bastante ruído devido a superestimação da vegetação. 

Desta forma, para obter melhores resultados sugere-se ignorar o primeiro termo da 

equação do CTVI e adicionar valores absolutos para o NDVI e TVI, gerando este novo 

índice demonstrada a formula na Equação (7). 

                             

                                   𝑻𝑻𝑽𝑰 = √|𝑵𝑫𝑽𝑰 + 𝟎. 𝟓|       (7)  

 

Ashburn Vegetation Index (AVI) apresentada como uma medida de crescimento 

vegetativo. Para encontrar o AVI a formula utilizada está representada na Equação 

(8). 

 

 𝑨𝑽𝑰 =  𝟐 ∗ 𝑽 − 𝑰𝑽                          (8) 

Onde, V representa a Banda Visível Vermelho e IV representa a Banda 

Infravermelho Próximo. 

 

    

 



 

 

Difference Vegetation Index(DVI) é utilizado por Tucker (1979) os valores DVI iguais 

a zero representam solo exposto, valores menores que zero, indicando água e valores 

maiores que zero indicando vegetação. Na Equação (9) está a formula utilizada para 

encontrar o DVI.  

 𝑫𝑽𝑰 =  𝒚 ∗ 𝑰𝑽 − 𝑽                                          (9) 

Onde γ representa a inclinação da linha de solo a partir de uma plotagem de 

valores de brilho vermelho versus infravermelho próximo, IV a Banda Infravermelho 

Próximo e V representa a Banda Visível Vermelho. 

                                                                                                           

Transformed Soil-Adjusted Vegetation Index 1(TSAVI1). Possui os mesmos 

objetivos dos índices de vegetação, anteriormente descritos, foi desenvolvido o Índice 

de vegetação transformado e ajustado ao solo (TSAVI), sendo uma medida do ângulo 

entre a linha de solo e a linha de vegetação (BARET et al., 1989). A Equação (10) 

representa a formula do TSAVI1. 

 𝑻𝑺𝑨𝑽𝑰𝟏 =   𝒂(𝑰𝑽 −  𝒂 ∗ 𝑽 − 𝒃)𝑽 +  𝒂 ∗ 𝑰𝑽 − 𝒂 ∗ 𝒃 
                          (10) 

Onde  a representa a inclinação linha do solo, b representa a intersecção da linha 

do solo, IV representa a Banda Infravermelho Próximo e V representa a Banda Visível 

Vermelho. 

 

Transformed Soil Adjusted Vegetation Index 2 (TSAVI2). Modificado uma segunda 

vez, o TSAVI apresentou a adição do fator 0.08 para minimizar os efeitos do brilho de 

fundo do solo. Equação (11) representa a formula para encontrar o TSAVI2. 

  

 𝑻𝑺𝑨𝑽𝑰𝟐 =  𝒂(𝑰𝑽𝒂 𝑽𝒃)𝑹𝑬𝑫 +  𝒂 ∗ 𝑵𝑰𝑹 − 𝒂 ∗ 𝒃 + 𝟎, 𝟖 ∗ (𝟏 + 𝒂𝟐)                       (11) 

Onde a representa a inclinação linha do solo, b representa a intersecção da linha 

do solo, IV representa a Banda Infravermelho Próximo e V representa a Banda Visível 

Vermelho. 

 



 

 

Modified Soil- Adjusted Vegetation Index (MSAVI) é ajustado ao solo e procura 

abordar algumas das limitações do NDVI quando aplicado em áreas com alto grau de 

superfície do solo exposto. Qi al. (1994) desenvolveram o MSAVI de forma mais 

confiável e simplesmente calcularam um fator de correção do brilho do solo. Formula 

que representa o MSAVI está descrita na Equação (12). 

 

 𝑴𝑺𝑨𝑽𝑰 =  (𝑰𝑽 − 𝑽)(𝑰𝑽 + 𝑽 +  𝑳) ∗ (𝟏 + 𝑳) 
                        (12) 

Onde V representa a reflectância da banda vermelha de um sensor, IV a 

reflectância da banda do infravermelho próximo e L o fator de correção do brilho do 

solo. 

A diferença entre SAVI e MSAVI, no entanto, vem em como L é calculado. No 

SAVI, L é estimado com base na quantidade de vegetação existente .O MSAVI usa a 

Equação (13) para calcular L.  

 𝑳 =  𝟐 ∗ 𝒚 ∗ 𝑰𝑽 − 𝑽 ∗ (𝑰𝑽 − 𝒚 ∗ 𝑽)(𝑰𝑽 + 𝑽)  
                      (13) 

Onde V representa a reflectância da banda vermelha de um sensor, IV a 

reflectância da banda do infravermelho próximo, L o fator de correção do brilho do solo 

e y a inclinação da linha do solo a partir de uma plotagem de valores de brilho vermelho 

versus infravermelho próximo. 

 Entre todos os índices apresentados a cima, os que foram aplicados no projeto 

estão descritos na seção 4.2. 

2.4. Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) 
 

Segundo a Confederação Brasileira de Aeromodelismo, Veículos Aéreos Não 

Tripulados (VANTs) são todas as aeronaves que se pretenda operar sem piloto a 

bordo. Abrange as aeronaves remotamente pilotadas (RPA), aeronaves autônomas e 

os aeromodelos.  

 Os avanços da tecnologia permitiram o desenvolvimento dos VANT e junto dos 

avanços aumentaram também o interesse pelos VANT para as mais diferentes 



 

 

utilidades. Em virtude da capacidade para missões de alto risco e seu potencial para 

operações com pequenos custos em relação a aeronaves tripuladas, tem se tornado 

uma proposta ideal para pesquisas em novos materiais, células combustíveis, 

software adaptativos, memória, aumento da autonomia de baterias e sensores 

(JORGE et al., 2014). 

Os VANT são amplamente utilizados, desde aplicações militares até para o 

lazer. São ideias para mapeamentos de pequenas áreas devido a qualidade das 

imagens com alto nível de detalhe e precisão, podendo ter uma resolução espacial a 

partir de 3 cm, e dos pequenos custos operacionais. As informações provenientes da 

fotogrametria são utilizadas em ambiente SIG para diversas aplicações: cadastro 

urbano, monitoramento de áreas costeiras, plantas de localização, planejamento, 

gestão de recursos, controle de agricultura (ROBERTO, 2013). 

O VANT definido para este projeto está descrito na seção 4.1. 

 
2.5. Padrão de Exatidão Cartográfica  
 

O decreto n° 89.817 de junho de 1984 estabelece as instruções reguladoras 

das normas técnicas de cartografia brasileira que devem ser cumpridas através de 

procedimentos e padrões para a elaboração e apresentação dos documentos 

cartográficos. As cartas, segundo sua exatidão podem ser classificadas, de acordo 

com a escala, nas classes A, B e C para levantamentos planimétricos e altimétricos, 

como apresentado na Tabela 1 e 2 (BRASIL,1984). 

Um dos procedimentos é o Padrão de Exatidão Cartográfica- PEC que é um 

indicador estatístico de dispersão, relativo a 90% de probabilidade, que define a 

exatidão dos trabalhos cartográficos.  

Existem dois critérios a serem atendidos:  

a) Noventa por cento dos pontos bem definidos numa carta, quando testados 
no terreno, não deverão apresentar erro superior ao PEC planimétrico 
(Tabela 1).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

b) Noventa por cento dos pontos isolados de altitude, obtidos por interpolação 

de curvas-de-nível, quando testados no terreno não deverão apresentar erro 

superior ao PEC altimétrico (Tabela 2).  

 

 

 

 

 

 

                 

 

2.6.SaTScan 
 

O SaTScan é um software de código aberto que analisa dados espaciais, 

temporais e espaço-temporais utilizando estatísticas de varredura espacial, temporal 

ou espaço temporal. 

 O software foi criado com o intuito de ser utilizado na saúde e suas principais 

funções são: vigilância geográfica de doenças, detecção de aglomerados espaço-

temporais e verificação se são estatisticamente significativos, avaliação da 

significância estatística de alerta de cluster de doenças e realizar vigilância de 

doenças para detectar surtos.  

Além de ser utilizado na área da saúde o software pode ser empregado em 

outros campos, como na arqueologia, astronomia, botânica, criminologia, ecologia, 

economia, engenheira, silvicultura, genética, geografia, geologia, história ou zoologia. 

(KULLDORFF, 2016) 

Tabela 1- Critério PEC Planimétrico 

Tabela 2 - Critério PEC Altimétrico 

Fonte: Decreto Lei 89.817 de 1984 

Fonte: Decreto Lei 89.817 de 1984 

 



 

 

Schweiger et al (2016) utilizaram o software SaTScan para analisar a 

distribuição espacial da doença Leishmaniose no estado de São Paulo entre 2011 e 

2015 para determinar onde estariam as maiores áreas de risco. 

 Beato Filho et al. (2001) empregaram o software SaTScan para identificar os 

conglomerados de risco de mortalidade mais elevado em Belo Horizonte entre os anos 

de 1995 e 1999. Os conglomerados criados demostraram que as maiores áreas de 

risco estavam concentradas em favelas.  

A utilização do software SaTScan para a finalidade deste projeto está descrito na 
seção 4.4. 
 

2.7. Índice de Compactness 
 

O índice de Compactness realiza uma comparação entre a área e perímetro da 

feição sendo avaliada, com um círculo equivalente, que representa uma relação 

otimizada entre área e perímetro. As feições com características alongadas (pouca 

área e muito perímetro) espera-se que estejam relacionadas com problemas de 

registros nas imagens ou variação do nível da água do reservatório, e, portanto, 

devem ser suprimidas (JIÃO, et al 2012). A Equação do índice de Compactness:  

                                                  

 𝑰𝑫 = √𝑨𝒑/𝑨𝒄                                  (16) 

 

 

Onde Ap é a área do polígono sendo calculado, e Ac área de um círculo 

equivalente, que tem o mesmo perímetro desse polígono calculado. Para calcular a 

área do círculo equivalente (Ac), utiliza-se o perímetro(per) da feição. Assim, o raio 

(R) desse círculo equivalente pode ser obtido por: r = per/2π e sua área calculada: Ac 

= πR2. 

  

Quando aplicado o índice de Compactness, os polígonos com baixa correlação 

entre área e perímetro são excluídos. Valores próximos a 1 possuem uma boa relação 

entre área e perímetro. Valores mais próximos de zero possuem baixa correlação 

(Figura 2), sendo assim os polígonos com valores próximos a zero que tem uma 



 

 

pequena relação entre área e perímetro serão excluídos automaticamente quando 

aplicado o índice. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 
  

A metodologia desenvolvida no estágio segue as etapas descritas na Figura 3, 

a serem descritas nas subseções seguintes. 

Figura 3-Fluxograma Metodologia 

Fonte: do autor, (2019) 

Fonte: Vieira et al., (2019) 

Figura 2- Valores da Aplicação do Índice de Compactness 



 

 

 

 
3.1. Pré-Processamento  

3.1.1. Re-escalonamento  

Os valores de reflectância são dimensionados/escalonados, pela empresa 

Planet, em 10.000 para reduzir o erro de quantização. Com estes valores de 

reflectância dimensionados no intervalo [0..10.000], faz-se necessário que cada banda 

do mosaico produzido com estas cenas seja re-escalonado. O processo de re-

escalonamento consiste em dividir os valores de reflectância das bandas por 10.000, 

sendo este o primeiro passo antes de se iniciar a utilizar as imagens para geração de 

índices de vegetação e coleta de amostras.  

 

3.1.2. Seleção de Locais com Potencial para a Coleta de Pontos de Controle Foto 
Identificáveis 

Partindo-se da necessidade de realizar uma avaliação absoluta do mosaico 

obtidos a partir das imagens Planet, foi gerado um arquivo shapefile com indicações 

de possíveis locais para a coleta de pontos em campo, que deveriam estar dispersos 

em toda área.  

 

3.1.3.  Avaliações Planimétricas dos produtos Planet 

Para a realização da avaliação absoluta da precisão das imagens dos produtos 

Planet foram realizadas a coleta de 26 amostras, dentro de todo o mosaico utilizado 

como referência.  Para essa avaliação foi utilizado o Padrão de Exatidão Cartográfica 

(PEC) que faz parte do Decreto n° 89.817 de junho de 1984. O PEC possui classes 

A, B e C representado na Tabela 1 e 90% dos pontos definidos na imagem, quando 

testados no terreno não podem apresentar erro superior ao Padrão de Exatidão 

estabelecido, como descrito na seção 2.5.  

 

3.2. Análise de Índices de Vegetação 
 

 Para identificar os diferentes tipos de uso e cobertura do solo foram utilizados 

os índices de vegetação, descritos na seção 2.3, que consistem em razões entre 



 

 

bandas espectrais que utilizam os valores dos dados obtidos pelos mais diversos 

sensores acoplados em inúmeros satélites que orbitam o planeta.  

 

3.2.1. Definição do Limiar do índice SAVI  

Devido as características climáticas na região, da Floresta Subcaducifólia do 

Vale do Rio Uruguai, influencia que na estação chuvosa as folhas ganham um maior 

vigor vegetativo, ao contrário da estação seca em que as folhas caem e diminuem a 

área foliar. Devido a essa diferença é necessário que sejam encontrados os valores 

Limiares para a detecção de vegetação para o período de seca e outro valor Limiar 

para o período chuvoso. Esses valores dos Limiares são retirados das respostas 

espectrais das áreas de floresta em diferentes épocas do ano para ser identificado 

pelo índice SAVI o que é vegetação e o que não é vegetação.  

 

3.2.2. Subtração das Imagens 

Depois de aplicados dos índices de vegetação que realiza a separação do que 

é vegetação do que não é vegetação, foi realizada a diferença entre as imagens do 

tempo 1 e 2 (imagens em tempos distintos, podendo ser de qualquer data) em 

software de geoprocessamento Quantum Gis (QGIS Development Team, 2018) para 

identificar onde estão as áreas que sofreram supressão de vegetação.  

 
3.3. Filtragem do Processo de Detecção de Mudanças 

 

 Com a necessidade de filtrar os polígonos de mudanças de vegetação 

encontrados pela subtração da imagem é utilizado processos de filtragens. Como 

primeira etapa da filtragem foi utilizada a filtragem pela proximidade do nível da água 

para reduzir os erros ocasionados pela variação do nível da água no reservatório. Para 

resolver as falsas mudanças que apareceriam na imagem devido a diferença da 

resposta espectral da água para a resposta do solo é aplicado um buffer de 6 metros 

em cada margem do rio para fora, com esse buffer todos os polígonos que tocam 

nessa área de 6 metros são apagados.  

A filtragem por área mínima consiste em eliminar todos os polígonos menores 

que 9m². Normalmente os alertas das ocorrências com áreas tão pequenas acabam 



 

 

se tornando irrelevantes, pois podem ser causados por intempéries climáticos (quedas 

de árvores pela força do vento).  

O índice de Compacness descrito na seção 2.7 compara a área e o perímetro 

da feição avaliada com um círculo equivalente apresenta uma relação otimizada entre 

área e perímetro. Feições com características alongadas espera-se que estejam 

relacionadas com problemas de registro de imagens ou variação do nível da água do 

reservatório. Os polígonos que tiverem uma baixa relação entre sua área e se 

perímetro serão subtraídos.  

 
3.4. Hierarquização das Ocorrências  
 

Depois da aplicação do índice SAVI, da subtração das imagens e da aplicação 

dos filtros, são criados centroides dentro dos polígonos de supressão de vegetação.   

Posteriormente, extraídas as coordenadas dos centroides e seus 

identificadores são inseridos em um arquivo .txt.2 As datas das possíveis ocorrências 

e os seus identificadores devem ser inseridas em outro arquivo .txt. Depois desses 

dois arquivos criados eles devem ser inseridos no software SaTScan (Figura 10) que 

criará automaticamente aglomerados com tamanhos e cores diversos demonstrando 

onde estão os casos que precisam ser vistoriados primeiro. 

Após essa análise de quais locais precisam ser verificados primeiro, o VANT 

será enviado até o local para ver se realmente há uma ocorrência. Se realmente 

houver uma ocorrência, escolhe-se quais medidas devem ser providenciadas para 

aquela determinada ocorrência. 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO P & D - FOZ DO CHAPECÓ 

 
As atividades começaram a ser realizadas no mês de julho de 2018 e muitas 

delas vieram se aperfeiçoando ao longo do projeto P & D. Teve como primeira 

atividade aprender a utilizar o sistema da Planet para baixar as imagens que seriam 

trabalhadas. Essa atividade de baixar imagens é realizada no computador 

remoto(servidor da empresa acessado remotamente) disponível para o projeto, afinal 

                                                           
2  .txt – Arquivo de texto . 



 

 

requer uma eficiência computacional devido ao tamanho, quantidade e qualidade das 

imagens. O sistema Planet tem a possibilidade “filtragem” para escolher a 

porcentagem de nuvens por área, porem infelizmente esse filtro limita a quantidade 

de imagens disponíveis, pois o filtro deixa disponível apenas as imagens que não 

possuem nuvens. Esse filtro de busca também pode limitar quais os satélites, a data 

da imagem e a quantidade de área coberta.  

Dentre as principais atividades realizadas, pode-se destacar: Pesquisa a 

respeito de VANT, para sua definição de configuração e aquisição; auxilio na produção 

dos índices de vegetação utilizados na detecção de mudanças; formatação dos tipos 

de ocorrências detectadas a campo pelo setor de meio ambiente da empresa Foz do 

Chapecó; coleta dos pontos utilizados nas avaliações relativas e absoluta dos 

mosaicos Planet; digitalização das nuvens e respectiva classificação das mesmas. 

4.1. Veículos Aéreos Não Tripulados 
 

Com relação a pesquisa, foi necessário realizar uma revisão bibliográfica sobre 

Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs). Afinal, seriam utilizados no projeto e 

deveria ser escolhido para compra do produto uma configuração que melhor se 

encaixasse às necessidades daquela área, e para o trabalho que seria desenvolvido 

de fiscalização.              

Seria ideal a utilização de VANTs com plataformas mais estáveis e capazes de 

decolar em pequenos espaços, porque muitas vezes esses seriam lançados de dentro 

do próprio barco que faz a fiscalização da área. A necessidade de envio ao campo para 

checagem dos alertas de ocorrências, também exigia uma bateria que tivesse uma boa 

duração e que houvesse uma maneira de criar voos autônomos.   

Entre os VANTs estudados foi escolhido o drone DJI Inspire 2 como mostra a 

Figura 4. O drone chega a alcançar uma velocidade de 94 km/h e com uma 

autonomia de voo de aproximadamente 27 minutos, sendo assim foram adquiridos 

uma bateria extra para ter um maior autonomia de voo.  

 



 

 

Figura 4-VANT DJI Inspire 2 

 

           Fonte: DJI, (2019) 

 

4.2. Resultado Aplicação dos Índices de Vegetação 
 

Para a escolha de qual dos índices seria utilizado para o projeto, primeiramente 

foi levado em consideração em quais desses índices possuíamos as bandas 

fornecidas, pelo satélite Planet, necessárias para gerar o índice de vegetação. 

Entre os índices que melhor se ajustavam para o estudo foi realizada uma 

análise qualitativa por meio de interpretação visual da imagem, observando os objetos 

discriminados nas imagens processadas (EVI, NDVI e SAVI) com suas similares nas 

imagens base, procurando sempre detectar diferentes objetos, tais como: água, solo, 

vegetação, nuvens, etc.  

A comparação da imagem base com a imagem com o índice NDVI aplicado 

apresentou resultado satisfatórios. Os valores próximos de +1, representam as áreas 

que possuem maior quantidade de vegetação, os valores negativos podem estar 

relacionados com outras coberturas como água e os valores próximos a zero 

possivelmente as coberturas de solo exposto e edificações como está sendo 

exemplificado na Figura 5. 



 

 

Figura 5- Resultado da Aplicação do índice NDVI 

 

Fonte: Vieira et al., (2019) 

 

 Os resultados obtidos na Figura 6, quando comparados a imagem base, 

demonstraram um resultado satisfatório do índice SAVI, e semelhante ao resultado 

com o índice NDVI. 

 

Figura 6- Resultado da Aplicação do índice SAVI 

 

Fonte: Vieira et al., (2019) 



 

 

Os resultados obtidos quando comparados a imagem base, Figura 7, foram 

bastante consistentes com os últimos dois índices apresentados anteriormente. 

 

Figura 7- Resultado da Aplicação do índice EVI 

 

Fonte: Vieira et al., (2019) 

 
4.3. Generalização das Ocorrências  
 

A partir de uma planilha de Excel com ocorrências que fiscais da empresa de 

monitoramento da APP conseguiram registrar ao longo dos anos de 2013 a 2018, 

como também as ocorrências que estavam cadastrados no Sistema SGT2 

(VisãoGeo,2018). Essas 16 classes de ocorrências (Figura 8) foram analisadas uma 

a uma e separadas por ano para a formação de histogramas temporais de cada 

período. Assim, a identificação das classes de ocorrências que mais aconteciam 

ficaria mais evidente. 

O histograma apresentado na Figura 8, apresenta um resumo de todas as 

ocorrências cadastradas por ano. As classes de “supressão vegetal” e “invasão de 

animais” aparecem em todos os anos com os maiores valores de ocorrências. Já a 

classe “danificação de cercas” teve um expressivo aumento nos anos de 2016 e 2017, 

visto que não aparece nos outros anos. Contabilizando todos os anos, pode-se 



 

 

identificar que o ano de 2016 teve os maiores registros de ocorrências, em 

contrapartida o ano de 2017 teve os menores. Acredita-se que o principal fator para o 

ano de 2016 ter se destacado foi cadastramento de 506 casos de “danificação de 

cerca”, este pico pode ter afetado os valores anuais, ocasionando uma divergência 

em relação aos somatórios de cada ano. 

As classes de “construção de benfeitorias”, “rampa de acesso” e “abertura de 

acesso” aparecem em todos os anos de forma regular e discreta. De julho de 2013 

até junho de 2017 as classes “área de lazer” e “trapiche flutuante” manteve-se em 

tendência decrescente de ocorrência, não possuindo registros no ano de 2018. É 

possível que algumas classes dificilmente poderão ser identificadas por meio de 

análises sensoriamento remoto, necessitando assim, de informações contextuais, 

adicionais ou monitoramento presencial da equipe de campo. Desta forma as classes 

de “supressão de vegetação” e classes que realizam a construção de edificações - 

como as classes de “construção de benfeitorias”, “rampa de acesso”, “área de lazer” 

e “trapiche flutuante”, provavelmente serão detectadas por meio de técnicas de 

sensoriamento remoto.  

 

Figura 8-Histograma Temporal das Ocorrências Registradas pela Empresa Foz do 
Chapecó 

 

 



 

 

Fonte: do autor, (2018) 

 

Conclui-se, em reunião entre as equipes, que para melhor utilização dos dados 

seria necessário agrupar em novas classes - generalizar. Essa generalização fez-se 

necessária visto que estas classes apresentaram alguma relação entre elas.  Desta 

forma, das 16 classes fornecidas inicialmente pela empresa Foz Chapecó, resumiu-

se a 4 classes:  

 

1. Classe 1 - Supressão Vegetal: Abertura de acesso, manutenção de 

acesso, invasão de animais, Implantação de corredor de 

dessedentação; 

2. Classe 2 - Áreas Impermeáveis: Construção de benfeitorias, trapiche 

fixo, trapiche flutuante, rampa de acesso, supressão vegetal, uso de 

herbicida. 

3. Classe 3 - Queimadas: queimada. 

4. Classe 4 - Outros: área de lazer, deposição de resíduos sólidos, 

danificação de cerca, lançamento de efluentes e outros. 

 

Depois de passar pela generalização das ocorrências em apenas quatro 

classes, novamente foi produzido um histograma temporal (Figura 9) para facilitar a 

observação de quais classes de ocorrências aconteceram mais entre 2013 e 2018 

cada ano.  



 

 

 

Figura 9-Gráfico das Ocorrências Generalizadas 

 

Fonte: do autor, (2018) 

 

 
4.4. SaTScan e Geração de Clusters 
  

  As ocorrências identificadas pela empresa entre o ano de 2013 e 2018 foram 

utilizadas para os primeiros estudos no Software SaTScan. O software é utilizado para 

a criação de conglomerados para a hierarquização das ocorrências. É necessário 

retirar da tabela de ocorrências enviada pela empresa Foz todos os casos de 

ocorrências e colocar no bloco de notas. Separando em dois arquivos diferentes. Um 

com a quantidade de ocorrência e a data, e o outro com a coordenada de longitude e 

latitude como mostra a Figura 10. 

 



 

 

Figura 10-Aplicação no Software SaTScan 

 

Fonte: Vieira et al., (2018) 

 

  Após a geração dos arquivos de casos e de coordenadas e ajustes em alguns 

parâmetros, o software SaTScan apresenta os aglomerados hierarquizados. Depois 

desse resultado é preciso exportar os dados em .kml ou .shp para inserir em programa 

SIG. Na Figura 11 podemos observar como ficam os conglomerados criados no 

software em cima de uma imagem da área com seus cluster por ordem de prioridade, 

sendo assim o primeiro cluster a ser visitado seria o vermelho (1), o segundo o azul 

(2) e assim em diante com relação ao tamanho dos clusters formado pelo SaTScan, 

quanto maior o tamanho do cluster maior a prioridade. A Figura 11 é meramente 

ilustrativa para apresentar como são criados os Cluster gerados pelo software, 

independente do mês que for aplicado serão gerados Cluster, porem em tamanhos e 

quantidades diferentes. 

 

 



 

 

Figura 11- Cluster Gerados pelo Software SaTScan 

 

Fonte: Vieira et al., (2018) 

 
4.5. Avaliação Planimétrica dos produtos Planet  

 

4.5.1. Coleta de Pontos para Avaliação Relativa 

 Para a realização da avaliação relativa da precisão planimétrica dos produtos 

Planet foram coletadas 30 amostras dispersas em toda área de aproximadamente 

2186 km² (Figura 12). Para essa coleta foi utilizado o programa Quantum Gis com as 

imagens Planet de resolução espacial de 3 metros. A comparação para a coleta dos 

pontos foi feita utilizando o mês sete como referência, assim todos os outros meses 

até dezembro foram comparadas com a imagem do mês de julho que  estava sendo 

utilizada como base. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 12- Pontos Coletados na Área de Estudos da Avaliação Relativa 

Fonte: Vieira et al., (2019) 

 

4.5.2. Coleta de Pontos para Avaliação Absoluta  

Após a avaliação relativa foi necessário produzir a avaliação absoluta da área. 

Para isso, foi gerado um arquivo shapefile com indicações de possíveis locais para a 

coleta de pontos homólogos em campo. Os pontos deveriam estar espalhados pela 

imagem e serem fotos identificáveis. Foram coletados pontos nas extremidades de 

construções, como: casas, aviários ou galpões como exemplificado na figura 13.  

Foram selecionados 26 pontos (Figura 14) na imagem de 2011, imagem referência, 

que possui uma precisão de 50 cm com precisão classificada em PEC classe A - 

1:5000, e na imagem do ano de 2017. Um total de 26 pontos foram definidos dentro 

de todo o mosaico para que estas feições se tornem os pontos de controle da 

qualidade posicional das imagens. 

 



 

 

Figura 13- Possíveis Construções para Coletas de Amostras 

 

Fonte: Vieira et al., (2019) 

 

Figura 14- Amostras Selecionadas para Avaliação Absoluta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vieira et al., (2019) 

 



 

 

4.5.3. Resultado PEC 

A partir das amostras de coordenadas coletadas na seção 5.5.2, foi calculado 

no software GeoPEC. A classe em que cada mosaico se enquadra na escala 1:25.000. 

A Tabela 3 apresenta o resumo dos resultados obtidos nos cálculos do PEC. 

Tabela 3- Resumo dos Resultados do GeoPEC  

ITENS Resultados Meses Avaliados 

Meses Mês 7 Mês 8  Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Média  6,8351 6,0521 5,8278 5,7798 6,4652 6,7182 

RMS3 (m) 7,3214 6,4961 6,6483 6,6923 7,2626 7,4294 

nº Amostras 26 26 26 26 26 26 

PEC-PCD 

(1/25.000 - 

Classe) 

B B B B B B 

Dado Espacial é 

Tendencioso? 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

% de 

Discrepâncias 

< PEC 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Dado Espacial é 

Preciso? 

(Atende ao 

Decreto-lei 

89.817/84 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Modificado de Vieira et al.(2019) 

Os resultados deste processamento demonstram que ao avaliarmos 

relativamente o registro dos mosaicos - sempre utilizando como referência o mosaico 

de 2011, observa-se que o PEC na escala 1:25.000 apresentou um resultado 

homogêneo para todos os meses como Classe B.  

Observa-se ainda que todos os produtos estão precisos para atender ao 

decreto 89.817/84(apresentado o decreto na seção 2.5.), todos cumprem acurácia 

posicional de RMS menor que 10 metros contida nas especificações, no entanto as 

análises indicam que as amostras não passaram nos testes de tendências, ou seja, 

                                                           
3 RMS- Erro médio quadrático  



 

 

esses mosaicos apresentam tendências na direção x ou y. Destaca-se ainda que o 

erro-padrão (EP) também está sendo atendido, conforme a classe que os mosaicos 

se enquadraram. 

4.6. Detecção de Nuvens 
 

Devido a utilização de imagens de satélite para o projeto, podem em alguns 

meses aparecer nuvens em determinadas áreas da APP. Essas nuvens seriam 

detectadas como falsas mudanças, então foi necessário realizar um estudo de como 

detectar essas nuvens para que não fossem detectadas como mudanças. Na Figura 

15 aparece a representação de espaço da APP da imagem de satélite Planet sem a 

interferência das nuvens ao contrário da imagem 16 está a imagem com a interferência 

de nuvens na área. Quando fosse aplicada a diferença entre as duas imagens, essas 

nuvens indicaria um falso positivo de mudança na cobertura. Criando assim, uma falsa 

mudança da cobertura do solo e enviando um falso alerta aos técnicos de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi realizado uma análise das imagens dos anos de 2017 e 2018 que 

continham nuvens para a identificação do comportamento espectral, para retirar o 

valor do comportamento das nuvens. As imagens analisadas de janeiro a dezembro 

de 2018 apresentaram nuvens nos meses: maio, junho, julho, setembro, outubro e 

Figura 15- Imagem da APP sem Nuvens 

Fonte: do autor, (2019) 

=Fonte: do autor, (2019) 



 

 

novembro. Já no ano de 2017 apareceram nuvens apenas no mês de julho, entre as 

análises do mês de julho a dezembro. Foram criados polígonos com o cuidado de 

agrupar as nuvens que tivessem semelhança em nuvens grossa e nuvens finas. As 

nuvens grossas (Figura 16) são aquelas que não conseguimos analisar a superfície, 

já as nuvens finas (Figura 17) causam uma confusão no processo de detecção quando 

se tenta realizar a analise através delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do autor, (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fonte: do autor, (2019) 

Figura 16- Nuvens Grossas 

Figura 17- Nuvens Finas 



 

 

 

5. CONCLUSÃO  
 

 Conclui-se que houve um grande aprendizado com o estágio devido a 

oportunidade de entrar em contato com a parte tecnológica que a geografia tem a 

proporcionar. Aprendi softwares novos como o GeoPEC onde encontramos que a 

classe das imagens oferecidas pela Planet eram classe B. O software SaTScan que 

permite encontrar onde estão as possíveis ocorrências e quais possuem maior 

relevância, e melhorei os meus conhecimentos no software Qgis e suas inúmeras 

possibilidades de ferramentas com imagens. 

 Ocorreu a oportunidade de aprofundar os estudos de como detectar os 

diferentes tipos de vegetação por imagens de satélite estudando os índices de 

vegetação e com esse estudo chegar à conclusão de que o que mais se encaixava 

para a área estuda era o índice SAVI. Foram atividades desenvolvidas que poderei 

levar para outros ramos da geografia, principalmente pensando o quanto as 

geotecnologias estão ajudando no estudo de diversos assuntos sobre o planeta e o 

quanto estão ficando com preços mais acessíveis e trazendo mais eficácia e rapidez 

de conseguir resultados satisfatórios.  

Com áreas grandes como a APP que estava sendo analisada e a dificuldade 

de acesso a locais semelhantes que possuem grande vegetação fica quase inviável 

que tenham técnicos conseguindo controlar a área in loco para ter uma fiscalização 

eficaz. Utilizando as imagens de satélites e programas computacionais que 

conseguem fazer a identificação das áreas de supressão remotamente é possível ser 

muito mais eficaz na fiscalização. Evita idas a campo desnecessárias e enviam os 

técnicos apenas para os locais que realmente precisam ser vistoriados.  

 Até o momento de participação no estágio os métodos estavam atendendo 

muito bem aos resultados que eram esperados. Através do índice SAVI conseguimos 

identificar bem as reais supressões de vegetação e a utilização dos filtros na imagem 

estavam diminuindo bastante a quantidade das falsas mudanças detectadas.  

Pelo acompanhamento do projeto tenho plena confiança de que o 

monitoramento por imagem de satélites será muito mais eficiente e barato do que o 

monitoramento que estava sendo realizado na área anteriormente. 



 

 

 Infelizmente, o tempo do estágio foi de apenas um ano e não foi possível 

acompanhar o projeto inteiro. Alguns procedimentos e resultados não tive a 

oportunidade de analisar sendo um fator limitante para a escrita deste relatório. Pelas 

análises feitas durante o meu tempo no projeto, acredito que poderiam trocar as 

imagens Planet que possuem um custo bem alto por imagens de acesso gratuito como 

as do Satélite Landsat e também utilizar plataformas de nuvem como o Google Earth 

Engenie para os processamentos dos dados e imagens.  
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