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Os produtos obtidos por meio da tecnologia do Sensoriamento Remoto, fotografias aéreas, 

imagens de radar e imagens multiespectrais, são extensamente utilizados em várias áreas 

do conhecimento. Assim, é comum deparar-se com aplicações nas áreas das geociências, 

das biociências e da análise ambiental, dentre outras aplicações. 

A Geografia constitui-se em uma dessas áreas do conhecimento que utiliza, com grande 

freqüência, dados procedentes de aeronaves e sistemas orbitais. Um dos principais 

enfoques da aplicação desta tecnologia está na caracterização das atividades do homem 

sobre a superfície terrestre, pois um dos objetivos da ciência geográfica consiste em 

compreender as relações do homem com a natureza. Em resumo, o uso que o homem 

confere aos recursos naturais, bem como as alterações provocadas por suas obras no 

ambiente. Quanto a essas obras, o homem não as constrói com a finalidade de provocar 

alterações ambientais, mas prioritariamente para beneficiar-se delas, imputando-lhes um 

valor funcional, uma utilidade. 

Outras aplicações, no âmbito da Geografia, são aquelas relativas aos mapeamentos 

geomorfológicos, aos estudos hidrográficos, aos levantamentos da cobertura vegetal 

natural, aos estudos climáticos e aos estudos regionais. 

Quanto aos estudos relacionados à ação do homem sobre a superfície terrestre, os 

levantamentos do uso e do revestimento da terra constituem informações básicas para o 

entendimento das manifestações humanas, caracterizadas, principalmente, pelas 

paisagens. 

Esses levantamentos são efetuados, principalmente com base nos trabalhos de campo, na 

interpretação de imagens provenientes das técnicas de Sensoriamento Remoto ou, ainda, 

pela associação desses dois procedimentos. As informações são reproduzidas sob a forma 

de mapas, quando o procedimento adotado está baseado na interpretação de imagens, e 

sob a forma de dados tabulares, quando o levantamento de dados é executado por meio do 

trabalho de campo. Isto não quer dizer que os dados produzidos pelos trabalhos de campo 

não possam ser apresentados sob a forma de mapas. 
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Sauer (1919) foi o primeiro pesquisador a preocupar-se com a elaboração de mapas que 

retratam a ação do homem sobre a terra, pois na época a Geografia iniciava os seus 

primeiros inventários. O modo que esses inventários eram produzidos encontrava-se em 

fase inicial, principiando o delineamento de alguns procedimentos básicos para confeccioná-

los. A proposta de Sauer (1919) residia na caracterização dos modos e dos graus de 

utilização da terra, centrando-se, principalmente, nas condições econômicas. Como esses 

mapas representavam pequenas áreas, deveriam ser preparados em escala grande e os 

dados, para comporem os mapas, deveriam ser coletados mediante os trabalhos de campo. 

O mapa deveria representar as atividades mais significativas de uma área, sugerindo inter-

relações que indicassem os usos adequados como os usos inadequados da terra, as 

oportunidades e as deficiências nas atividades produtivas. 

Um dos primeiros levantamentos que demarca o início dos mapeamentos do uso e 

revestimento da terra, no campo de ação da Geografia, foi realizado na Grã-Bretanha, entre 

1930 e 1933. A principal justificativa para o inventário foi de que as terras britânicas 

constituíam em um dos principais recursos à sobrevivência de seu povo e o seu uso estava 

sendo negligenciando, o que, conseqüentemente, causava a sua deterioração. 

O empreendimento, com o objetivo de inventariar as terras britânicas, utilizou, 

exclusivamente, um método muito familiar aos geógrafos, o trabalho de campo e a 

observação direta. Os 22.000 voluntários, que realizaram a principal etapa do levantamento, 

foram recrutados em universidades e escolas, e, posteriormente, distribuídos pelos 

condados sob a supervisão dos diretores de campo. O trabalho de cada voluntário consistiu 

em identificar e demarcar em uma carta topográfica, na escala 1:10 500, os limites de cada 

parcela compreendendo uma categoria de uso e revestimento da terra. Às vezes, o 

voluntário deparava-se com cartas muito antigas, com quarenta ou cinqüenta anos de idade, 

o que tornava difícil a delimitação das edificações e dos campos cultivados, pois muitas das 

construções representadas nas cartas haviam sido demolidas e novas edificações 

apareceram, os campos cultivados, por sua vez, haviam sido alterados pelo parcelamento, 

tornando-se cada vez menores (Stamp, 1951). 

Mais tarde, este inventário alavancou a proposta de levantamento do uso e revestimento da 

terra em nível mundial, que foi lançada durante o Congresso Internacional de Geografia, 

realizado em Lisboa, em 1949. Valkenburg (1949), presidente da comissão encarregada do 

inventário, em um discurso inflamado, delineou os principais objetivos e etapas do trabalho 

que seria realizado. 

Inicialmente, Valkenburg (1949) discorreu sobre a importância da existência de disciplinas 

voltadas para os trabalhos de campo dentro dos cursos de graduação em Geografia, 

enfocando, principalmente, aquelas disciplinas ministradas na Universidade de Clark, 
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Massachusets. Ressaltou que a maior parte do referido estado encontrava-se mapeada. Os 

inventários, iniciados em 1927, já forneciam um quadro sobre a localização das empresas 

industriais e do uso e revestimento da terra. 

Segundo Valkenburg (1949), as atividades da comissão para o mapeamento ao nível 

mundial resumiam-se em: 1) determinar uma escala de mapeamento e um sistema de 

classificação, 2) treinamento de pessoal com o objetivo de formar supervisores em cada 

país participante, 3) realização de um mapeamento por meio de um grande inventário, e 4) 

reproduzir e publicar os mapas a serem elaborados. 

Dentre as atividades de treinamento destacam-se a de que os cursos deveriam seguir as 

etapas de instrução formal, para que cada supervisor pudesse entender a maioria das 

feições a serem mapeadas, e a de que os trabalhos de campo deveriam ser 

cuidadosamente preparados de modo a abranger a maioria dos ambientes encontrados no 

mundo. Ressalta-se ainda que o manuseio das fotografias aéreas, ou seja, a sua 

interpretação, consistiria em uma atividade importante do treinamento, pois auxiliaria as 

visitas a campo. Outro ponto que merece destaque é o engajamento de estudantes nas 

atividades de mapeamento. 

Um ano mais tarde, Valkenburg (1950), em nome da comissão, expõe em linhas gerais os 

princípios e os objetivos do inventário. O objetivo primordial do trabalho foi o de registrar o 

uso e o revestimento da terra em todas as partes do mundo por meio de mapas na escala 

1:1 000 000. Destacou a atenção especial aos países do terceiro mundo, os quais careciam, 

e carecem, de informações desse tipo para subsidiar a elaboração de seus planos de 

intervenção. 

Os objetivos secundários constituíram em elaborar um inventário com base, principalmente, 

nos trabalhos de campo e, sempre que possível, utilizar fotografias aéreas para auxiliar os 

trabalhos. Os mapas finais deveriam ser acompanhados de um relatório e de notas 

explicativas, os quais descreveriam os procedimentos básicos para a elaboração do 

inventário e fornecem explicações sobre as categorias contidas no documento cartográfico 

(Valkenburg, 1950). 

A tarefa mais importante realizada pela comissão, naquele momento, foi à elaboração de 

uma classificação de categorias de uso e de revestimento da terra. O esquema de 

categorias, que forneceu as bases para as classificações atuais, compunha-se de nove 

categorias principais. Para os mapeamentos em escala maiores que 1:1 000 000, essas 

categorias poderiam ser detalhadas, subdivididas, fornecendo um maior nível de detalhe 

dessas classes. 
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Com base nas orientações da comissão da UGI, foram realizados vários estudos piloto, em 

diversos países. Isso incentivou a criação de grupos de pesquisas disseminados pelo 

mundo, inclusive no Brasil, para inventariar o uso e o revestimento da terra. 

Devido à difusão das fotografias aéreas, como técnica auxiliar para a elaboração de 

mapeamentos de uso e do revestimento da terra, a interpretação de imagens passou a ser 

uma das tarefas importantes para elaboração desses inventários. 

Anderson (1961), fazendo considerações sobre a coleta de dados pelos órgãos oficiais, 

propõe um método para levantamento de dados de uso e revestimento da terra utilizando 

informações obtidas em fotografias aéreas. Seu argumento fundamental está em 

estabelecer uma classificação concisa das categorias de uso e de revestimento da terra, de 

modo que o coletor esteja suficientemente preparado para a obtenção de dados em 

diferentes lugares e em diferentes épocas. A coleta de dados, propriamente dita, deve 

basear-se em uma amostragem estatística tendo como apoio as fotografias aéreas. 

A Organização dos Estados Americanos constitui a grande promotora do uso de fotografias 

aéreas para a elaboração de inventários em projetos de desenvolvimento nos países da 

América Latina. Freeman (1961) arrola uma série de vantagens de se utilizar fotografias 

aéreas, para a elaboração de inventários que orientem as ações governamentais para o 

desenvolvimento regional. Dentre essas ações estão os programas de extensão e crédito 

agrícola, os de conservação de solos, os de manejo de bacias hidrográficas, os de manejo 

de recursos florestais e os de cobrança de impostos e reforma agrária, que requerem dados 

precisos para sua execução. Kreisman (1961), por sua vez, fornece exemplos de 

levantamentos de uso e revestimento da terra realizados no Chile e no Paraguai, 

objetivando recuperar e reorganizar áreas afetadas pelo terremoto de 1960 e para 

implantação de projetos de colonização agrícola, respectivamente. 

No Brasil, a década de sessenta foi marcante, pois se concretizam as preocupações para a 

elaboração de mapeamentos do uso e do revestimento da terra, principalmente fazendo uso 

das fotografias aéreas como técnica auxiliar. Concernente à Geografia, houve estudos 

pioneiros promovidos por um grupo de pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Rio Claro – SP, hoje UNESP. O pioneirismo no uso das fotografias aéreas não 

esteve limitado às pesquisas, o curso de graduação foi o primeiro do país a oferecer uma 

disciplina voltada à interpretação de fotografias aéreas. 

Fruto dessas pesquisas, Ceron e Diniz (1966) fornecem bases para sistematizar os 

elementos de identificação das culturas agrícolas em fotografias aéreas, as denominadas 

chaves de interpretação. Apesar de utilizarem como exemplo um trecho da Depressão 

Periférica Paulista, a pesquisa possui, ainda, um alto valor didático, pois apresenta uma 

série de ilustrações, fotografias aéreas, acompanhadas por notas explicativas. Os autores 
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demonstram o alto valor das fotografias aéreas para a identificação de culturas agrícolas em 

trabalhos de mapeamento, entretanto ressaltam que os trabalhos de campo são 

imprescindíveis para a caracterização dos sistemas agrícolas. 

Depreende-se que a maioria das pesquisas desenvolvidas pelo grupo teve como base inicial 

essa sistematização de elementos de fotointerpretação. Assim, as investigações levadas a 

cabo compunham-se de duas partes principais. A primeira compreendendo um trabalho de 

interpretação de fotografias aéreas, cujo resultado consistia em um mapa preliminar que 

orientava os trabalhos de campo. A segunda etapa da pesquisa consistia de intensivos 

trabalhos de campo, em que eram realizadas observações, entrevistas e aplicação de 

questionários com os produtores, técnicos e proprietários agrícolas. 

Diniz (1969), em um estudo realizado em um trecho da Depressão Periférica Paulista, 

elaborou, inicialmente, uma chave de interpretação para extrair informações de fotografias 

aéreas na escala 1:25 000. Esta chave inicial combinava letras e cores, compondo-se de 

poucas categorias. Após um intenso trabalho de campo, aplicação de questionários e 

entrevistas, elaborou-se a classificação para os mapas finais, na escala 1:250 000. As 

categorias, em número muito maior que a utilizada para a interpretação das fotografias 

aéreas, discriminava muitos detalhes tanto para as áreas urbanas quanto para as áreas 

rurais. 

Ceron (1969) delineia uma das etapas para a execução do mapeamento da utilização da 

terra, na escala 1:200 000, de uma porção do Planalto Ocidental Paulista. A pesquisa faz 

referência ao uso das fotografias aéreas, na escala 1:25 000, como fonte de informação. 

Para elaboração dos mapas, propõe uma seqüência de redução das escalas das fotografias 

originais, inicialmente, para 1:50 000, uma etapa intermediária, para 1:100 000, e uma 

redução final para a escala 1:200 000. Após as reduções, a interpretação foi efetuada sobre 

as fotografias reduzidas na escala do mapa final, 1:200 000. No caso de dúvida na 

identificação das classes, o intérprete poderia utilizar as imagens em escala maior, ou 

recorrer às fotografias originais. O sistema de classificação obedeceu as premissas 

utilizadas na pesquisa efetuada por Diniz (1969). 

Sanchez (1972), em pesquisa efetuada três anos antes, realiza um estudo dos sistemas 

agrícolas encontrados nos municípios de São Pedro e Charqueada, no Estado de São 

Paulo. As bases iniciais da investigação foram as informações contidas nas fotografias 

aéreas, posteriormente um intensivo trabalho de campo complementou o conjunto de 

informações. As averiguações de campo possibilitaram detalhar os sistemas agrícolas como 

as culturas contínuas, as culturas perenes, os sistemas de rotação de culturas e os sistemas 

de rotação de terras, esses últimos imperceptíveis em fotografias aéreas. 
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Gerardi (1972) investigou a utilização da terra nos municípios de Americana e Nova Odessa, 

no Estado de São Paulo. A pesquisa, iniciada em 1968, também seguiu as etapas da 

fotointerpretação acompanhada pelos trabalhos de campo. A classificação das categorias 

baseou-se na proposta da UGI, como nos trabalhos anteriores, introduzindo modificações 

para o detalhamento de categorias, subdividindo as classes mais abrangentes em 

categorias mais específicas, em que a subcategoria de utilização foi designada pelo nome. 

A categoria geral denominada utilização não agrícola foi subdividida em subclasses como 

indústria, que sofreu subdivisões em usinas, olarias, cerâmicas, isto constitui um exemplo da 

versatilidade da classificação para os estudos que requereriam maior detalhe. 

Fundamentando-se nas pesquisas piloto da UGI e nas pesquisas efetuadas em Rio Claro, 

Keller (1969) delineia o projeto de mapeamento de utilização da terra a ser executado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia - IBGE. Com base nas premissas para a execução dos 

mapeamentos na escala 1:1 000 000, é proposto um detalhamento de categorias para 

elaboração de mapeamentos em escala de maior detalhe, 1:250 000. A classificação, de 

modo semelhante a da UGI, está de acordo com a intensidade de utilização da terra, 

partindo-se das categorias em que o uso é mais intensivo para as categorias de uso menos 

intensivo. 

Nessa classificação mais elaborada e mais detalhada, as etapas a serem desenvolvidas 

consistiriam na interpretação de fotografias aéreas seguida dos intensivos trabalhos de 

campo. É importante notar, na segunda etapa de mapeamento, que os dados secundários 

também são importantes, mas os trabalhos de campo fornecerão informações que não 

podem ser adquiridas por meio da interpretação de imagens. Mais uma vez, a seqüência 

das etapas seguiu as propostas dos pesquisadores de Rio Claro - SP. 

A grande importância dessas pesquisas iniciais foi a de orientar os levantamentos a serem 

efetuados posteriormente em trabalhos profissionais, executados por empresas públicas e 

privadas. Uma das premissas básicas consiste na relevância dos trabalhos de campo para 

caracterizar o uso e o revestimento da terra, ou seja, não limitar a aquisição de informações 

com base, apenas, na interpretação de imagens. Por outro lado, as pesquisas difundiram o 

uso das fotografias aéreas, tornando a sua interpretação um procedimento familiar ao 

geógrafo. 

O início da década de setenta é marcado por uma nova concepção nos levantamentos do 

uso e revestimento da terra. O lançamento do sistema ERTS (Earth Resources Technology 

Satellites), em julho de 1972, inicia a produção de imagens multiespectrais destinadas aos 

levantamentos de recursos terrestres, dentre eles o uso e revestimento da terra. O 

programa, após três anos, passou a ser denominado de LANDSAT e, hoje, está no sétimo 

satélite da série. 
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O Brasil, por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), recebe essas 

imagens desde 1973. A partir desta data, a Divisão de Sensoriamento Remoto (DSR) 

preocupa-se em desenvolver pesquisas utilizando as imagens para os estudos de 

fenômenos ambientais (Florenzano, 2002). 

No decorrer dos anos setenta, um grupo do DSR composto, principalmente, por geógrafos, 

realizou as primeiras pesquisas utilizando essas imagens orbitais, gerando os primeiros 

resultados para aplicação de imagens multiespectrais aos levantamentos do uso e 

revestimento da terra. Os resultados dessas pesquisas, desenvolvidas na década de 

setenta, foram amplamente divulgados no I Simpósio de Sensoriamento Remoto, publicado 

em 1981, mas realizado em 1978. 

Referente ao uso e revestimento da terra, há duas linhas de aplicação principais, uma 

voltada para a área rural, elaborada principalmente por geógrafos, e a outra linha 

preocupada com aplicações na área urbana, desenvolvida quase que essencialmente por 

arquitetos. A preocupação fundamental desses grupos de pesquisa foi a de atestar os dados 

obtidos pela técnica do sensoriamento remoto para as aplicações em estudos que 

envolvessem temas relacionados à Geografia. Assim, os trabalhos desenvolvidos 

priorizaram a interpretação de imagens, seja pelo procedimento de análise visual, seja pelo 

tratamento digital. 

Gastelois (1981), em levantamento efetuado no Vale do São Francisco, comparou a 

interpretação obtida por meio de fotografias aéreas pancromáticas, escala 1:60 000, com as 

classes obtidas pela análise visual de imagens do MSS LANDSAT, escala 1:500 000. A 

interpretação de fotografias aéreas resultou na identificação de dez categorias de uso e 

revestimento da terra contra seis classes resultantes da análise visual das imagens. Como 

as datas da obtenção dos produtos eram diferentes, as dez categorias foram agrupadas em 

seis. Este procedimento possibilitou a análise das transformações ocorridas na área. A 

grande vantagem do uso das imagens em relação ao uso das fotografias aéreas foi a 

economia de tempo para o mapeamento de grandes áreas. 

Niero e Lombardo (1981) efetuaram o mapeamento do uso e revestimento da terra no Vale 

do Paraíba do Sul, abrangendo uma porção do Município de Caçapava. Utilizaram a análise 

visual e o tratamento digital de imagens. A interpretação visual das imagens possibilitou a 

identificação de 14 categorias no total. O procedimento de classificação automático foi o 

supervisionado, sendo que as amostras de treinamento foram obtidas com o auxílio dos 

mapas gerados pela interpretação visual de fotografias aéreas e imagens em papel 

fotográfico. Inicialmente aplicou-se a rotina classificação, resultando confusão entre algumas 

classes, em vista disto procedeu-se a um agrupamento de classes e novamente foi aplicado 

o algoritmo classificatório. O mapa final decorrente do processo apresentou oito categorias 
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de uso e revestimento da terra, sendo a sua precisão estimada com base nos mapas 

gerados pela análise visual. Concluiu-se que resultados obtidos dependeram da resolução 

das imagens e do algoritmo classificatório, que se baseia apenas nas informações 

espectrais das classes e na complexidade espectral das classes. 

Avaliando as potencialidades das imagens orbitais para identificação de categorias de uso e 

revestimento da terra, Novo (1981) interpretou visualmente fotografias aéreas, escala 1:25 

000, e as imagens das bandas 5 e 7 do MSS LANDSAT, escala 1:250 000, sendo, 

posteriormente, os resultados comparados. As fotografias aéreas possibilitaram a 

identificação de 16 categorias contra 10 categorias obtidas pela interpretação visual das 

imagens. A exatidão dos mapas produzidos, considerando dez categorias, foi obtida 

mediante a verificação de 450 amostras sorteadas aleatoriamente, o que resultou na 

exatidão de 71%. Verificou-se, ainda, que a banda correspondente ao infravermelho próximo 

é a mais apropriada para identificar culturas de várzea. 

Wolfenberg Junior (1981), em pesquisa para fornecimento de dados sobre a ocupação 

sócio-agronômica de uma área atingida pelas águas do reservatório de Itaparica, com fins 

de desapropriação e realocação populacional, interpretou fotografias aéreas pancromáticas, 

escala 2:20 000, e procedeu a classificação de padrões nas imagens do MSS LANDSAT. A 

primeira etapa da classificação das imagens permitiu a discriminação de quatro categorias: 

caatinga (rala e densa), áreas de culturas, pastagens e áreas desmatadas. Posteriormente, 

com base nos resultados dos trabalhos de campo, incluiu-se no mapa final outras 

categorias. 

Em uma pesquisa pioneira no tratamento digital de imagens multitemporais, Novo et alii 

(1981), com o objetivo de analisarem os efeitos de regularização dos rios sobre as 

condições de umidade do solo, utilizaram fotografias aéreas de três datas e imagens do 

sistema LANDSAT, correspondentes à época seca e à época chuvosa. As fotografias 

aéreas foram interpretadas pelo método convencional, enquanto que as imagens foram 

submetidas ao tratamento digital. No procedimento de tratamento digital, à imagem do 

período seco associou-se a cor vermelha e à imagem do período chuvoso a cor verde, 

obtendo-se, assim, uma composição colorida multitemporal. Por meio desta composição 

avaliou-se às condições de solo exposto que ocorrem em várzeas, sendo que em uma das 

situações o solo descoberto ocorre nas duas épocas e na outra o solo exposto ocorre em 

pelo menos uma das épocas. 

Em relação às aplicações de dados orbitais em áreas urbanas, Foresti, Niero e Sanchez 

(1981) avaliaram o crescimento da mancha urbana contínua na Região Metropolitana de 

São Paulo, para tanto utilizaram imagens do MSS LANDSAT correspondente às datas de 

1973, de 1975, de 1977 e de 1978. A interpretação visual foi realizada com base nas bandas 
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5 e 7, transferindo os resultados da análise para um overlay, procedendo-se em seguida o 

cálculo de áreas. Verificou-se nesta análise que a melhor época para delimitação de áreas 

urbanas corresponde ao período chuvoso, pois há maior contraste entre a vegetação e as 

áreas edificadas. Os resultados permitiram observar a existência da expansão urbana no 

setor oeste da RMSP, ao longo da rodovia Castelo Branco, no setor sudoeste ocorrem 

pequenos núcleos às margens da rodovia Régis Bittencourt, e na porção leste e na sudeste 

a ocupação se deu ao longo da rodovia Presidente Dutra, comprovando que os grandes 

eixos viários são vetores da expansão urbana na RMSP. 

Posteriormente, Foresti, Niero e Sanchez (1981) aplicaram a classificação de padrões à 

imagem de 1978. Estabeleceram as seguintes classes de uso e revestimento da terra: 

corpos d’água, grandes reservatórios e represas; matas, grandes remanescentes florestais 

como a Cantareira e o Morro Grande; parques, grandes áreas no interior do urbano 

(Ibirapuera e Parque do Estado); centro, área mais antiga da cidade com elevado 

crescimento vertical; área urbana 1, contígua ao centro, altamente edificada e comportando 

ruas asfaltadas e grandes estacionamentos; urbana 2, áreas residenciais unifamiliares 

destinadas à população de alta renda, apresentando ruas arborizadas e amplos jardins; 

urbana 3, áreas residenciais unifamiliares destinadas à população de baixa renda, 

apresentando alta densidade de edificações intercaladas com terrenos baldios; e, por fim, os 

loteamentos, áreas recentemente incorporadas ao tecido urbano apresentando ausência de 

cobertura vegetal e baixa densidade de edificações. O resultado desta análise possibilitou a 

identificação das cinco classes encontradas na área urbana. 

Quanto ao uso de produtos de maior resolução espacial para a caracterização de áreas 

intra-urbanas, Manso, Barros e Oliveira (1981, 1981a e 1981b) utilizaram fotografias aéreas, 

na escala 1:10 000, para detectar zonas homogêneas, estimar a população e elaborar de 

uma banco de dados para a cidade de São José dos Campos. Inicialmente , são definidos 

os espaços homogêneos intra-urbanos por meio da textura fotográfica. Para identificá-las 

procede-se a uma análise sinótica com o intuito de apreender a estruturação do espaço 

urbano, em seguida realiza-se uma análise mais detalhada visando separar os espaços 

residenciais daqueles que abrigam outras funções. A identificação das zonas homogêneas é 

efetuada pela delimitação de espaço com a mesma textura como bairros planejados, 

conjuntos residenciais, bairros antigos, etc. A última etapa consiste em uma definição dos 

detalhes ao nível do lote, como área construída, idade do imóvel, qualidade da construção. 

Para estimar a população é necessário computar o número de imóveis residenciais para 

cada zona homogênea. Após este procedimento, pode-se por meio de trabalho de campo 

levantar, ou por meio de dados oficiais calcular, o número médio de habitantes por imóvel. 

Com esses dados é possível estimar a população do conjunto de zonas homogêneas de 
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uma cidade. A estimativa populacional gerada para a cidade de São José dos Campos, por 

meio desse procedimento, superou em 1,3% os dados oficiais. 

A terceira pesquisa teve como objetivo identificar e a qualidade das áreas livres em cada 

zona homogênea com vistas à implantação de equipamentos urbanos de uso coletivo, para 

isto gerou-se um banco de dados para toda a cidade de São José dos Campos. Para cada 

zona homogênea foram consideradas as características intrínsecas e as características de 

vizinhança. As variáveis que caracterizam as condições internas de cada zona são a área 

aproximada, as características planialtimétricas, a declividade do terreno, as características 

da propriedade, adequação da área e o uso atual. As condições externas foram 

parametrizadas pela intensidade de tráfego, densidade fundiária, localização na quadra e 

posição na zona homogênea. Por meio do balanço entre esses parâmetros, do tipo de 

equipamento a ser implantado e das variáveis levantadas nas outras pesquisas elaborou-se 

a classificação das zonas. 

No Brasil, essas foram as primeiras pesquisas a utilizarem as imagens orbitais. Com o 

aparecimento e difusão de novas fontes de dados, além das fotografias aéreas, reformula-se 

as classificações então utilizadas. Nesse sentido, em 1976, um grupo de geógrafos da 

United States Geological Survey (USGS), baseado nas classificações da UGI, propõe uma 

nova hierarquização de categorias para os levantamentos de uso e revestimento da terra 

para os Estados Unidos da América (Anderson et alii, 1979). 

As principais categorias contidas na nova proposta não diferiram muito daquelas constantes 

na classificação da UGI. Em que pese à novidade, as bases para a elaboração da proposta 

foram os estudos pilotos realizados sob a coordenação da UGI, em diversos países. Em 

vista disto, esta classificação pode ser adaptada para a aplicação em outros países, além 

dos Estados Unidos. 

Comparando-se as classificações, nota-se que para os mapeamentos em nível nacional e 

em nível das grandes regiões brasileiras, em que se subentende a necessidade de 

padronização, houve um agrupamento de algumas das categorias como horticultura, 

culturas perenes e culturas anuais para a classe Terra Agrícola, na nova proposta da USGS. 

Entretanto há uma compensação, para os níveis de maior detalhamento, regional intra-

estadual e municipal, as categorias podem voltar a aparecer, pois nesses níveis de 

detalhamento o usuário pode discriminar categorias de seu interesse sem a preocupação 

com a padronização. 

Em relação às pastagens, o mesmo ocorreu com essas categorias, sendo as pastagens 

permanentes plantadas ou melhoradas e as pastagens naturais não melhoradas que 

passaram a compor a classe pastagem nos mapeamentos nacionais. De certo modo essas 

classes estão contidas nas categorias do segundo nível. 
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Nos dois primeiros níveis da nova proposta, aparece uma nova classe a categoria água, que 

não constava da proposta da UGI. Essa categoria corresponde aos rios caudalosos, às 

represas, aos reservatórios, aos lagos e às lagoas, também estão nesta classe as águas 

costeiras. 

No tocante aos países localizados nas altas latitudes, duas novas categorias são propostas 

a tundra e a neve ou gelo perenes. 

Em resumo a proposta de nova classificação apresenta quatro níveis hierarquizados, 

sugerindo uma padronização para os dois primeiros níveis, ou seja, essas categorias devem 

constar de todos os mapas que possuem escala compatível com os níveis de levantamentos 

nacionais e das grandes regiões brasileiras. O terceiro e quarto nível, adequados para os 

estudos de semidetalhe e de detalhe, são destinados para as pesquisas efetuadas por 

usuários que enfocam estudos, ou categorias, particularizados. Nesses níveis mais 

detalhados as classes devem ser elaboradas pelo próprio usuário, de maneira que atendam 

suas necessidades específicas e a proposta de padronização dos dois primeiros níveis. 

Quanto ao uso de diversos produtos do sensoriamento remoto como fonte de dados, o 

primeiro nível destina-se à interpretação de imagens orbitais, em escala aproximada de 

1:500 000. As fotografias aéreas ou imagens em escala pequena, aproximadamente 1:80 

000, destinam-se aos mapeamentos executados no segundo nível. Fotografias aéreas ou 

imagens que possuam escala variando entre 1:80 000 e 1:20 000, são apropriadas para os 

estudos do terceiro nível. 

O quarto nível de detalhamento de categorias corresponde ao tratamento de dados 

coletados em campo ou em fotografias e imagens com escala maior que 1:20 000, 

aproximadamente. Este nível é apropriado para os estudos urbanos e intra-urbanos 

principalmente. 

Dentre os exemplos apresentados, é comum encontrarmos textos didáticos que fazem 

referência a esta classificação, bem como outros em que existe a preocupação com a 

classificação de tipos de uso e revestimento da terra. Lillesand e Kiefer (1979), por exemplo, 

ressaltam que os mapeamentos executados nos níveis III e IV, além das informações 

retiradas de produtos do sensoriamento remoto, necessitam de substancial soma de 

informações procedentes dos trabalhos de campo. 

Baseando-se na proposição dessas categorias hierarquizadas e em outras pesquisas, a 

equipe do INPE executou os primeiros trabalhos de levantamento de uso e revestimento da 

terra, utilizando as imagens orbitais, apresentados anteriormente. Essas pesquisas visaram, 

principalmente, a avaliação do potencial das imagens para realizar tais mapeamentos e 

foram o carro chefe para a aplicação dos produtos de sensoriamento remoto. 

 8201



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Segundo Novo (1985), em 1980 houve uma reestruturação no INPE e o Grupo de Geografia 

passou a ser identificado como Grupo de Análise Ambiental. Em decorrência disto, muitas 

das pesquisas voltadas para o uso e revestimento da terra passaram a ser divulgadas 

também por outros grupos de pesquisas, principalmente àqueles formados pelos 

agrônomos, não ficando restritas somente à Geografia. Isso passa a se refletir a partir do VI 

Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, em que as pesquisas estavam voltadas a 

temas variados e, principalmente, à utilização do sensor Thematic Mapper do LANDSAT. 

Em relação às culturas agrícolas, vários trabalhos apresentados nesta reunião científica 

ilustram as potencialidades e os novos procedimentos para a obtenção e análise dos 

produtos de sensoriamento remoto. Rudorff e Krug (1986) realizaram um inventário de áreas 

plantadas com feijão, milho e mamona no Município de Irecê (BA), utilizando fotografias 

adquiridas com câmaras convencionais. Por meio de amostragem estatística efetuou-se o 

planejamento do vôo para a tomada das fotografias aéreas, que, posteriormente, foram 

interpretadas visualmente. Inicialmente foram identificadas as culturas solteiras, em seguida 

as consorciadas como o feijão e o milho, o feijão e a mamona e, por fim, as triconsorciadas. 

Após a interpretação foi realizado um trabalho de campo, com o objetivo de levantar dados 

quantitativos, realizado exaustivamente ao longo da Rodovia BA 042. Os resultados foram 

transferidos para a base cartográfica, na escala 1:50 000, os quais serviram para efetuar 

medidas estatísticas. A conclusão permitiu afirmar que o método foi suficiente para o 

fornecimento de estimativas sobre as áreas plantadas. 

Mendonça (1986) coordenou o projeto de mapeamento da distribuição de áreas plantadas 

com cana-de-açúcar nos Estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, denominado 

CANASATE. Para cumprir os objetivos do projeto foram utilizados dados e técnicas de 

interpretação de imagens orbitais e de imagens obtidas por aeronaves, visando 

principalmente à adequação de metodologias de interpretação visual para elaboração de 

estimativas de áreas ocupadas por cana-de-açúcar nas três unidades da federação, para 

serem implementadas em outros estados da união. No desenvolvimento da pesquisa, além 

da interpretação visual de imagens orbitais, foram realizados trabalhos de campo com o 

intuito de obter informações por parte dos técnicos em usinas e destilarias. Neste trabalho 

de campo foram selecionados 93 pontos para cada folha, na escala 1:250 000, para avaliar 

a exatidão do mapeamento gerado. As conclusões da pesquisa possibilitam afirmar que a 

introdução das imagens do TM LANDSAT melhora a exatidão dos mapas gerados, 

diminuindo os erros de omissão, pois a melhor resolução espacial, quando comparada com 

dados do MSS LANDSAT, possibilita identificar carreadores e talhões com maior precisão. 

Nesta pesquisa avaliou-se a exatidão da interpretação visual, procedimento raro, pois é 

bastante comum a avaliação de resultados da aplicação da classificação de padrões em 
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imagens. A exatidão do mapeamento chegou a uma média de 91%, exatidão aceita para a 

maioria dos procedimentos de mapeamento de uso e revestimento da terra. 

Avaliando as potencialidades das imagens do TM LANDSAT para a discriminação de 

culturas agrícolas, Chen e Rosenthal (1986) compararam as respostas espectrais da soja, 

do milho e da cana-de-açúcar em seis bandas deste sistema sensor. No analisador de 

imagens I – 100 foram coletadas amostras em uma sub-cena, conseqüentemente examinou-

se cada histograma e seus parâmetros estatísticos. A conclusão demonstra que as bandas 

4 e 5 do TM LANDSAT possuem maior conteúdo de informações, sendo, portanto, 

indispensáveis para a discriminação das culturas. 

Baseando-se na classificação de dados do MSS LANDSAT, Carneiro (1986) apresenta uma 

metodologia para identificação e para estimar plantações de soja na região dos cerrados. A 

particularidade do método está na possibilidade de efetuar correlações com os dados 

obtidos diretamente dos produtores. Os materiais utilizados foram fotografias aéreas de 

duas épocas, 1975 e 1982 na escala 1:40 000, uma imagem do MSS LANDSAT, tomada em 

18 de março de 1984, bandas 4, 5, 6 e 7, carta de solos do distrito federal, escala 1:100 000, 

e cartas topográficas na escala 1:10 000. Os dados das cartas e da carta temática foram 

digitalizados e, com o auxílio destes, aplicou-se às imagens rotinas de pré-processamento e 

classificação de padrões. O trabalho de campo consistiu em visitas aos 28 estabelecimentos 

agrícolas, para obtenção de informações sobre a área plantada, a data de plantio e de 

colheita, o tipo de manejo, a variedade cultivada, a situação do terreno e o manejo do solo. 

Pela análise das bandas 5 e 7 constatou-se três tipos de soja, conforme a atividade 

biológica e os níveis de cinza representados nas imagens. A pesquisa não comprova a 

eficiência do método, mas garante a sua continuidade em função dos resultados 

preliminares. 

Chen et alii (1986) apresentam um método para estimar áreas agrícolas sujeitas à irrigação 

com base em dados orbitais. O procedimento é composto de duas fases, a primeira faz-se 

uma estimativa grosseira utilizando dados de sensoriamento remoto, na segunda fase 

efetua-se uma estimativa mais precisa baseada em dados coletados em segmentos 

amostrais. Relacionando as duas etapas é elaborado um índice de correção para ajuste dos 

dados obtidos em imagens de sensoriamento remoto. A área de estudo constituiu-se em um 

polígono de 14 por 14 Km, nos municípios de Itatiba e Bragança Paulista (SP), onde 

ocorrem áreas de policultura. Posteriormente este polígono foi subdividido em parcelas de 1 

por 1 Km, totalizando 196 parcelas, das quais foram amostradas 40 para análise 

pormenorizada por meio do trabalho de campo. Com os dados obtidos em campo, delimitou-

se cada área sujeita à irrigação em fotografias aéreas 1:25 000. As composições coloridas 

de várias datas foram interpretadas visualmente por vários técnicos. A conclusão indica que 

a identificação de áreas irrigadas requer conhecimentos por parte do intérprete, sendo que 
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de intérprete para intérprete não houve diferenças no procedimento de análise, chegando a 

0,96 de correlação entre um e outro. 

 Em relação ao uso e revestimento da terra, Paiva Filho e Sausen (1986) realizaram um 

inventário para subsidiar estudos de impactos físicos, sociais e econômicos na bacia do 

Paraíba do Sul. Na pesquisa foram empregados dados do TM LANDSAT, bandas 1, 2, 3 e 

4, dos quais se obteve composições coloridas para serem interpretadas visualmente e, em 

uma segunda fase, esses dados foram submetidos à rotina de classificação de padrões. A 

interpretação visual dos dados possibilitou a identificação de seis classes de uso e 

revestimento da terra, ao passo que a classificação de padrões resultou em quatro classes. 

Provesi, Valeriano e Krug (1986) utilizaram fotografias aéreas e imagens do TM LANDSAT, 

bandas 2, 3, 4, 5 e 7 para identificar áreas meleícolas em Fraiburgo (SC). Inicialmente, as 

fotografias aéreas, que serviram de verdade terrestre, foram interpretadas, obtendo-se dois 

níveis de categorias de uso e revestimento da terra, o primeiro com classes potencialmente 

obteníveis com dados de imagens do TM LANDSAT, e o segundo com classes mais 

detalhadas, em conformidade com a interpretação das fotografias aéreas. As imagens foram 

submetidas a um tratamento híbrido, inicialmente uma classificação não supervisionada e, 

mediante este resultado e com o auxílio do mapa gerado pela interpretação das fotografias, 

procedeu-se à classificação supervisionada. A análise dos resultados possibilitou afirmar 

que a identificação de algumas classes foi bastante satisfatória, a categoria maçã e outras, 

como mata, pastagens e áreas alagadas apresentaram confusão. 

Chen e Lima (1986) avaliaram e testaram procedimentos para a elaboração de composições 

coloridas, geradas a partir de dados do TM LANDSAT, para fins de discriminação de 

culturas agrícolas. Aplicaram três critérios para a elaboração de composições coloridas, o da 

entropia, o fator índice ótimo e o procedimento das componentes principais. A análise dos 

resultados permitiu concluir que as bandas 4 e 5 do TM LANDSAT devem ser associadas a 

uma banda da faixa do visível para a geração de composições coloridas, as quais servem 

para os fins de mapeamento de uso e revestimento da terra. 

Para estabelecer uma metodologia para avaliar o estágio de degradação da vegetação em 

áreas protegidas do Estado de São Paulo, Hernandez Filho e Saraiva (1986) analisaram 

imagens do sistema MSS LANDSAT obtidas em duas épocas diferentes, 1973 e 1983. Cada 

uma das imagens foi submetida ao algoritmo de classificação de padrões single-cell e, 

posteriormente, comparadas por meio de tabulação cruzada. Verificaram que, entre 1973 a 

1983, na área do Parque Estadual de Jacupiranga, houve um decréscimo de 300 ha da 

vegetação natural e um acréscimo de 3 000 ha de áreas degradadas, áreas em que a 

cobertura vegetal original foi alterada. 
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Para análise de queimadas e plumas de fumaça na Amazônia Pereira e Setzer (1986) 

fizeram uso de imagens obtidas pelo sistema NOAA, bandas 1, 2 e 3, correspondentes ao 

verde e vermelho, ao infravermelho próximo e ao infravermelho termal. Em composições 

coloridas (banda 1 – vermelho, banda 2 – verde e banda 3 – azul), verificaram que as 

plumas de fumaça são identificadas por cores variando entre o vermelho e o magenta, e que 

as áreas de queimadas possuem baixos valores de radiância na banda 3. As áreas de maior 

incidência de queimadas e plumas de fumaça são o norte de Mato Grosso e o sul do Pará, 

justamente as áreas onde se localizam os projetos de colonização e as empresas 

agropecuárias. 

Quanto ao emprego de produtos de sensoriamento remoto para áreas urbanas, Kurkdjian et 

alii (1986) utilizaram fotografias aéreas para elaboração de um modelo matemático para 

implementação de equipamentos urbanos em São José dos Campos (SP). O uso das 

fotografias possibilitou a delimitação de zonas homogêneas conforme a seqüência de 

etapas: a) discriminação visual das texturas por meio da percepção conjunta dos 

agrupamentos, b) identificar nessas áreas os tamanhos das edificações, dos lotes, a 

presença de verde, a densidade construtiva e o tipo das edificações, c) confirmação das 

informações obtidas e d) demarcação dos limites da zonas homogêneas. A população de 

cada setor foi estimada considerando o número de residências e os dados coletados no 

trabalho de campo. Para caracterização da população residente e a sua demanda pelos 

serviços de saúde foram realizadas entrevistas com médicos. Com base nos dados e com a 

aplicação do modelo matemático selecionou-se onze locais para implantação de postos de 

saúde na cidade. 

Um ano mais tarde, outubro de 1987, o INPE patrocinou uma nova reunião científica, 

destinada aos planejadores municipais. As pesquisas apresentadas voltaram-se para as 

aplicações dos produtos de sensoriamento remoto em estudos de interesses às prefeituras 

e aos órgãos governamentais. Assim, nesta reunião houve mais apresentação de resultados 

que propostas metodológicas de pesquisa. 

Pereira, Kurkdjian e Sampaio (1987), mostraram a utilidade dos dados do sensoriamento 

para os levantamentos de uso e revestimento da terra, que servem para a confecção de 

mapas para subsidiar os planos diretores municipais. Na pesquisa foram utilizadas 

fotografias aéreas, na escala 1:25 000, e imagens do TM LANDSAT, composições coloridas 

2, 3 e 4 e 3, 4 e 5. Inicialmente realizou-se a compartimentação do relevo do município de 

São José dos Campos (SP), e a partir desta compartimentação duas classificações foram 

elaboradas, uma para as fotografias aéreas, compreendendo categorias mais detalhadas, e 

a outra para as imagens, encerrando categorias de menor detalhe. Após a geração dos 

mapas, avaliou-se a exatidão do mapeamento elaborado com base nas imagens orbitais, 

obtendo-se uma exatidão de 85% ao nível de confiança de 95%. Sendo assim, o mapa 
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gerado por este procedimento é considerado aceitável, dentro dos padrões de exatidão 

recomendada. 

Foresti (1987) estudou o impacto ambiental da expansão da mancha urbana da Região 

Metropolitana de São Paulo, para tanto apresentou um procedimento metodológico baseado 

na análise de dados obtidos pela técnica de sensoriamento remoto. As composições 

coloridas multitemporais, elaboradas com imagens do LANDSAT, possibilitaram a 

averiguação de áreas alteradas entre 1976 e 1984. A análise da composição colorida do TM 

LANDSAT, bandas 5, 3 e 4, resultou na identificação de áreas densamente construídas, dos 

loteamentos recentes, das áreas terraplenadas e áreas de uso industrial. A imagem 

pancromática do HRV SPOT possibilitou definir, com certa precisão, as principais vias de 

acesso, as principais avenidas e os limites urbanos. Os índices de cobertura vegetal, obtidos 

pela combinação de imagens, permitem inferir processos de degradação diferenciados. 

Considerando, ainda, as alterações ambientais provocadas pelo homem ao construir e 

expandir as áreas urbanas, Pompéia e Foresti (1987) realizam o monitoramento da 

expansão da mancha urbana na bacia do Rio Cabuçú, em São Paulo. Para realização do 

mapeamento foram utilizadas duas imagens de datas e sensores diferentes do LANDSAT, a 

primeira de 26/06/76 e a segunda de 16/06/85. As composições coloridas foram 

interpretadas visualmente, gerando mapas com as seguintes categorias: mata, áreas 

urbanizadas densamente construídas, áreas de transição, com baixa densidade de 

construção, e áreas de extração de pedras.A sobreposição dos mapas das duas épocas 

possibilitou avaliar a evolução do uso e revestimento da terra. A conclusão da pesquisa 

permite dizer que as imagens do TM LANDSAT mostram-se adequadas para estudos na 

escala 1:50 000, enquanto as imagens do MSS LANDSAT apresentam sérias distorções 

geométricas. 

Enfocando as preocupações agrárias, Faria et alii (1987) levam a cabo um estudo para 

seleção de áreas para fins de assentamento rural utilizando como base imagens do TM 

LANDSAT de duas épocas, 12/11/85 e 24/05/86, do município de Pereira Barreto - SP. Três 

classes de uso e revestimento da terra foram identificadas nas imagens preto e branco, 

bandas 3 e 4, sendo estas as áreas com vegetação herbácea/arbustiva com predominância 

de campos limpos, áreas com vegetação arbustiva/arbórea com predomínio de campos 

sujos e cerrados (áreas propícias à desapropriação), e áreas com vegetação arbórea com 

predominância de campos cerrados e cerradões. As imagens demonstraram-se eficientes 

para a pré-seleção de áreas potenciais à desapropriação, com vistas ao assentamento rural. 

Covre et alii (1987) avaliaram a expansão da cana-de-açúcar e suas implicações ambientais 

para o município de Santa Cruz da Conceição –SP. Para análise do ano de 1978, época 

mais antiga, foram utilizadas fotografias aéreas e para a época recente, ano de 1986, 
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imagens do TM LANDSAT e do HRV SPOT. A identificação de áreas que apresentaram 

conflitos foi realizada mediante a comparação dos mapas de uso e revestimento da terra 

com o mapa de capacidade de uso da terra, e a avaliação do impacto sobre os recursos 

hídricos foi realizada mediante a utilização do índice de qualidade de água e da taxa de 

resíduos sólidos de amostras de água coletadas em um local do Rio Moji-Guaçu, localizado 

à jusante da área de estudo. Os autores concluíram que a cultura canavieira ocupa os 

melhores solos e que a qualidade da água vem sendo comprometida pelas atividades 

agrícolas. No município de Santa Cruz da Conceição a cana-de-açúcar sofreu um acréscimo 

relativo na área plantada de 76% e que a técnica de sensoriamento remoto possibilita a 

atualização de mapas de uso e revestimento da terra ao nível municipal. 

Em relação as aplicações das técnicas de sensoriamento remoto aos estudos da vegetação, 

Valeriano e Ponzoni (1987) realizaram uma pesquisa para avaliar os efeitos de poluentes na 

vegetação das bacias dos rios Mogi e Quilombo, em Cubatão – SP. A fonte de dados foi 

fotografias infravermelho coloridas, as quais foram interpretadas conforme o seguinte 

procedimento: 1) interpretação preliminar para identificação dos padrões fotográficos, 2) 

trabalho de campo com a finalidade de caracterizar as unidades identificadas, efetuando-se 

levantamentos florísticos, dasonômicos, fisionômicos-estruturais, etc. 3) análise dos dados 

de campo para a definição da legenda e da chave de interpretação, e 4) interpretação 

definitiva e confecção do mapa. Após o trabalho de confecção do mapa, identificou-se três 

classes de cobertura florestal, conforme a seqüência: a mata, que contém o maior número 

de árvores de grande porte e densidade de indivíduos elevada, apresenta-se na fotografia 

com um aspecto rugoso; a mata com degradação fraca, em que é notada a eliminação dos 

indivíduos do estrato superior, revelando uma rugosidade média na fotografia; e a mata com 

degradação forte, na qual predomina as árvores baixas (5 a 10 metros de altura), grande 

número de arbustos e árvores de altura baixa, e expressa-se com textura ainda mais fina na 

fotografia aérea. 

Bragança et alii (1987) também estudaram a área de Cubatão-SP enfocando, 

principalmente, as alterações ocorridas nas épocas de 1962, de 1972, de 1980 e de 1985. 

Para atingir os objetivos utilizaram fotografias aéreas, em escala de semidetalhe, das 

respectivas datas, sendo que para a última data não foram utilizadas fotografias 

pancromáticas preto e branco, e sim, fotografias obtidas com filme infravermelho colorido 

falsa-cor. Construíram duas chaves de interpretação, uma para as fotografias em preto e 

branco e outra para a interpretação das fotografias infravermelho falsa-cor. Quanto às 

formações florestais da mata atlântica, a primeira chave possibilitou identificar quatro tipos 

de formações florestais em degradação para a floresta original e para floreta secundária 

(capoeira). A segunda chave, baseada na interpretação das fotografias infravermelho falsa-
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cor, possibilitou identificar três tipos de floresta original e quatro tipos de capoeira, 

evidenciando, ainda mais, o potencial desse tipo de fotografia para estudos de vegetação. 

Aoki (1987) demonstrando preocupação com as unidades de conservação do Estado de 

São Paulo administradas pelo Instituto Florestal. Enfoca o programa de conservação dos 

recursos naturais no Vale do Ribeira e propõe o uso de produtos de sensoriamento remoto 

para a geração de cartas do meio ambiente, para que ações governamentais mais eficazes 

possam ser tomadas. 

No âmbito da Geografia Física, considerando os fenômenos de arenização que ocorrem no 

Sul do Brasil, Suertegaray, Guasselli e Martins (1993) mapearam os areais do Sudoeste do 

Rio Grande do Sul utilizando imagens fotográficas do TM LANDSAT, banda 5, e aplicando o 

método de classificação do paralelepípedo a essa mesma imagem. Concluíram que na 

banda 5 do TM LANDSAT os areais são representados por pixels que possuem altos 

valores de nível de cinza, ao redor de 210 a 255. 

Relativo ao uso de imagens procedentes de sensores que operam na faixa das microondas, 

duas pesquisas piloto demonstram a potencialidade das aplicações desses produtos para 

levantamentos de uso e revestimento da terra. Kuplic e Soares (1993) comparando 

resultados de classificações de padrões obtidos com o uso de imagens do TM LANDSAT e 

de imagens de RADAR do SAR-ERS. As imagens do TM LANDSAT possibilitaram a 

identificação de oito categorias contra quatro categorias obtidas com a aplicação de 

imagens de RADAR. A análise dos resultados obtidos levam a sugerir que a banda do 

RADAR seja incorporada ao conjunto de bandas dos sensores multiespectrais para 

aplicação de algoritmos classificatórios. 

Kux et alii (1993) avaliaram a capacidade do SAR banda C para detecção e mapeamento de 

feições terrestres como os desmatamentos, áreas queimadas, áreas em regeneração, áreas 

sujeitas às enchentes, lagos artificiais, etc. A área de estudo escolhida foi o Estado do Acre, 

nas proximidades das cidades de Rio branco e de Xapurí. As imagens possibilitaram a 

identificação de feições geomorfológicas com níveis de terraços fluviais, lagos em ferradura, 

áreas com diferentes densidades de drenagem e áreas de planalto rebaixado. Quanto ao 

uso e revestimento da terra, as áreas de florestas são identificadas pela textura rugosa 

enquanto que as áreas desmatadas, fazendas e de lavouras itinerante, apresentam-se com 

textura lisa e forma geométrica regular. Devido à resolução espacial da imagem (para a 

faixa estreita – 6 x 6m), as castanheiras individuais podem identificadas em função das 

sombras projetadas nas áreas de pastagens. 

O grande avanço do sensoriamento remoto orbital ocorre entre o final do século XX e início 

do século XXI, com o aparecimento dos sistemas destinados a fornecer imagens com alta 

resolução espacial. Dentre as suas características, as imagens mostram um enorme 
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potencial para estudos de natureza urbana, além, é claro, de fornecer dados para os 

levantamentos de uso e revestimento da terra. 

Em 23 de março de 1998 foi lançado o SPOT 4, desenhado para suprir a continuidade de 

dados do programa, este sistema apresentou algumas modificações técnicas em relação 

aos seus predecessores. O satélite foi equipado com dois sensores HRVIR (Haute 

Resolution Visible et Infrarouge) e um instrumento para monitorar a vegetação do planeta. 

As principais transformações do HRVIR, em relação ao HRV, foi a incorporação da banda 

espectral do infravermelho médio, para operar na faixa de 1,58 a 1,75 �m, que produz 

imagens com 20 metros de resolução espacial, e a substituição da banda pancromática pela 

banda do vermelho, 0,61 a 0,68 �m, com 10 metros de resolução espacial. 

O sensor destinado ao monitoramento da vegetação do planeta opera com 04 bandas nos 

mesmos intervalos espectrais do HRVIR, relacionadas as faixas do vermelho, infravermelho 

próximo e infravermelho médio. A quarta banda, destinada a produção de dados para 

aplicações oceanográficas, gera imagens na faixa espectral do azul, no intervalo de 0,43 a 

0,47 �m. O instrumento foi projetado para produção de imagens em órbitas com 2250 km de 

largura e a uma resolução de 1 km, fornecendo diariamente uma cobertura global. 

Um grande avanço no sensoriamento remoto orbital, principalmente para a aquisição de 

dados para aplicações urbanas que requerem uma boa resolução espacial, foi conseguido 

pelo programa indiano de sensoriamento remoto IRS (Indian Remote Sensing). O programa 

iniciado em 1988 produziu os seus dois primeiros satélites o IRS 1A, lançado em 1988, e o 

IRS 1B, lançado em 1991, os quais apresentaram baixa resolução espacial em comparação 

aos sistemas LANDSAT e SPOT. A segunda geração dos satélites indianos culminou com o 

lançamento do IRS 1C e do IRS 1D nos anos de 1995 e 1997, respectivamente. A grande 

novidade do programa foi a geração de imagens da superfície da Terra com 5,8 metros de 

resolução espacial, no intervalo espectral de 0,5 a 0,75 �m, abrangendo cenas com 70 km 

por 70 km de área. Este avanço, a melhora na resolução espacial, animou os especialistas 

interessados no estudo do ambiente urbano. 

Ainda em 1999, o programa SPOT lança o quinto satélite da série, com alguns 

aperfeiçoamentos na resolução espacial do sensor HRVIR e com a incorporação do sensor 

HRG (Haute Resolution Stereoscopique). De maneira similar aos seus predecessores, o 

HRVIR fornece imagens com 10 m de resolução espacial nas bandas multiespectrais 

correspondentes ao verde, ao vermelho e ao infravermelho próximo. A resolução espacial 

de 20 m das imagens do infravermelho médio foi mantida, devido às limitações impostas 

pelas características geométricas do sensor. A banda pancromática ( 0,51 a 0,73 �m), 

utilizada nos três primeiros satélites da série, voltou a ser incorporada no sensor, entretanto 

a sua resolução espacial foi ampliada para 2,5 m. O instrumento HRS foi projetado para 
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fornecer imagens estereoscópicas, utilizadas na preparação de modelos digitais de 

elevação, com uma resolução espacial de 10 m. 

Dentre esses sistemas de sensoriamento remoto orbital, destaca-se o programa sino-

brasileiro que colocou em órbita o satélite CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite). 

O satélite carrega um sistema sensor, o CCD, para a produção de imagens multiespectrais 

em faixas correspondendo ao azul (0,45 a 0,52 �m), ao verde (0,52 a 0,59 �m), ao 

vermelho (0,63 a 0,69 �m), ao infravermelho próximo (0,77 a 0,89 �m) e uma banda que 

opera no modo pancromático (0,5 a 0,73 �m) , com 20 m de resolução no terreno, 

abrangendo uma área de 113 por 113 km da superfície da Terra. 

Ainda leva a bordo um sensor de varredura para executar imageamento em quatro bandas 

espectrais: a pancromática (0,5 a 1,1 �m), as do infravermelho médio (1,55 a 1,75 �m e 

2,08 a 2,35 �m), essas com 80 metros de resolução espacial, e a banda termal (10,4 a 

12,05 �m), com resolução espacial de 30 metros. Todas as imagens são tomadas em 

intervalos de 26 dias e recobrem uma área de 120 por 120 km no terreno. 

O imageador de largo campo de visada (WFI) opera em duas bandas, uma na faixa do 

vermelho (0,63 a 0,69 �m) e outra na faixa do infravermelho próximo, as imagens geradas 

possuem resolução espacial de 260 metros e recobrem uma área com dimensões de 890 

por 890 km a cada 3 a 5 dias (Florenzano, 2002) 

Sob o patrocínio militar da Rússia, o SPIN 2 (Space Information 2 Meter) foi lançado em 18 

de fevereiro de 1998. O satélite foi projetado para produzir imagens fotográficas 

pancromáticas (0,51 a 0,76 �m), obtidas com uma câmara panorâmica que empregava uma 

objetiva com 1 metro de distância focal, possibilitando a geração de dados com resolução 

espacial de 1m, no centro da fotografia. A área da cena imageada compreende um 

retângulo com dimensões de 40 km por 160 km no terreno. Após a aquisição das 

fotografias, as imagens são digitalizadas, obtendo-se assim uma resolução espacial em 

torno de 1,56 m. 

Desenvolvido pela Space Imaging, o IKONOS teve o seu lançamento em 24 de setembro de 

1999. O sistema produz imagens multiespectrais nas faixas do azul (0,45 a 0,52 �m), do 

verde (0,51 a 0,60 �m), do vermelho (0,63 a 0,70 �m) e infravermelho próximo (0,76 a 0,85 

�m), com resolução espacial de 4 m. Na banda pancromática (0,45 a 0,90 �m) são obtidas 

imagens com 1 m de resolução no terreno. A resolução radiométrica dessas imagens é de 

11 bits, o que gera 2048 níveis de cinza. A cena de cada imagem compreende uma área de 

11 por 11 km da superfície da terra, adquiridas de 11 em 11 dias na órbita do satélite. O 

IKONOS possui a característica que lhe permite realizar o imageamento fora de sua órbita, 

em uma visada lateral de 45 graus, diminuindo o intervalo de repetitividade. As suas 
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imagens podem ser combinadas em composições coloridas, de modo a aproveitar a 

resolução espectral e a resolução espacial de suas bandas. 

No final de 2000, a EarthWatch Inc. lançou o satélite QuickBird, capacitado para produção 

de imagens multiespectrais e pancromáticas, equivalentes às do satélite IKONOS. Os seus 

dados possuem uma resolução espacial de 0,68 m para a banda pancromática e 3,4 m para 

as bandas multiespectrais, sendo a resolução radiométrica de 11 bits(2048 níveis de cinza). 

A cena imageada no terreno possui dimensões de 22 por 22 km, sendo revisitadas a cada 5 

dias. O sistema, também, possui a capacidade de obtenção de imagens fora de sua órbita 

original, em uma visada lateral em um ângulo de 30 graus. 

Esses novos sensores ampliam a aplicabilidade das técnicas de sensoriamento remoto aos 

estudos geográficos. Algumas dessas aplicações referem-se aos estudos de expansão 

urbana, ao mapeamento uso e revestimento da terra em áreas intra-urbanas, aos estudos 

de qualidade de vida e às estimativas populacionais em períodos intercensitários. Muito 

desses estudos já foram realizados com base nas fotografias aéreas e nas imagens orbitais 

disponíveis antes do lançamento desses novos sistemas sensores. 

 O crescimento da mancha urbana ocorre em áreas de transição urbano/rural que 

apresentam usos diversificados, como locais com cobertura florestal e herbácea, áreas 

destinadas às atividades agrícolas, chácaras, aglomerações rurais e loteamentos recentes, 

com alguma ou nenhuma ocupação. Portanto, o conhecimento das transformações 

ocorridas nessas áreas constitui informação importante que visa nortear a tomada de 

decisão pelos planejadores. 

O acompanhamento anual, por meio de imagens orbitais, permite avaliar a dinâmica das 

transformações que ocorrem nessas áreas. O conhecimento desta dinâmica resulta na 

identificação de setores sujeitos às maiores alterações, ou seja, os locais onde a mancha 

urbana apresenta uma tendência ao crescimento, como também os locais sujeitos aos 

processos de conurbação. 

Os mapas de uso e revestimento da terra são muito utilizados pelos órgãos de 

planejamento. Esses mapas servem para orientar ações implementadas pelo governo nos 

casos de zoneamentos e cobrança de taxas e impostos, por exemplo. Para execução 

desses mapeamentos são necessários dados que permitam identificar elementos, feições e 

formas que permitam ao intérprete associá-los aos diversos usos exercidos pelo homem 

sobre a superfície da Terra. 

No passado, os estudos de qualidade de vida basearam-se, quase que exclusivamente, em 

levantamentos de dados socioeconômicos da população. As imagens obtidas pelos 

sensores remotos foram pouco utilizadas em estudos voltados para a sociedade. Em vista 
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disto, as imagens de alta resolução figuram como documentos básicos para os estudos de 

qualidade de vida (Jensen, 2000). 

As imagens de alta resolução possibilitam a identificação, a qualificação e a obtenção de 

índices a respeito do adensamento das áreas construídas em relação às áreas verdes. Para 

a identificação desses espaços devem ser consideradas as dimensões das áreas 

efetivamente edificadas, as dimensões dos espaços destinados ao lazer (quintais), ou 

espaços não edificados. Por meio dessas relações pode-se inferir sobre a qualidade 

ambiental do espaço intra-urbano, principalmente a respeito dos espaços privados.Os 

atributos sobre a qualidade dos espaços construídos, obtidos com base na interpretação das 

imagens, devem ser correlacionados aos dados censitários para a avaliação da qualidade 

de vida. 

As estimativas populacionais podem ser efetuadas em nível local, regional ou nacional, com 

base em contagem de moradias individuais, na extensão das áreas urbanizadas e nas 

estimativas derivadas dos mapas de uso e revestimento da terra. 

Atualmente as técnicas de Sensoriamento Remoto Orbital podem suprir estimativas 

populacionais que se aproximem daquelas alcançadas pelos métodos censitários 

tradicionais. No caso de estimativas associadas à contagem de moradias individuais, as 

imagens devem possuir uma resolução suficiente para diferencias as estruturas individuais, 

variando em torno dos 5 metros ou maior. 

As imagens produzidas pelos sensores atuais, que captam dados com resolução variando 

entre o metro e dezenas de centímetros, mostram-se apropriadas para esses estudos. As 

imagens permitem a contabilização, não só, de residências individuais como a 

contabilização de edifícios com vários pavimentos. Esses estudos geram estimativas mais 

precisas quando acompanhados por dados levantados em campo, ou por dados levantados 

pelos órgãos oficiais. 

Considerando o histórico e as potencialidades dos novos sistemas sensores apresentados, 

pode-se dizer que há três modos de realizar mapeamentos de uso e revestimento da terra, o 

primeiro, baseado exclusivamente no trabalho de campo, que são os levantamentos 

realizados até o final da segunda grande guerra. O segundo, com o advento das fotografias, 

combina a interpretação de imagem com exaustivos trabalhos de campo, ou seja, o mapa 

preliminar obtido por meio da interpretação orienta a coleta de dados em campo. O terceiro 

tipo de trabalho, que ocorre a partir do início dos anos setenta explorando principalmente o 

potencial dos produtos orbitais, baseia-se na interpretação de imagens, sendo que o 

trabalho de campo surge como um procedimento secundário dentro do processo de 

mapeamento. Não resta dúvida que a grande quantidade de informações produzidas pelos 

sistemas orbitais, em um período relativamente curto, contribuiu para colocar o trabalho de 
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campo em um nível secundário, pois as principais pesquisas visavam explorar, 

principalmente, as características intrínsecas, o conteúdo informacional e os novos recursos, 

baseados na informática, para interpretação das imagens orbitais. 

 Apesar dos grandes avanços conseguidos pela tecnologia do sensoriamento remoto, que 

fornece recursos cada vez mais aprimorados para obtenção de informações relativos à 

superfície terrestre, principalmente àqueles recursos que são subsidiados pelo tratamento 

digital de imagens, pode-se considerar que o trabalho e a coleta de dados em campo ainda 

é um procedimento fundamental das etapas de mapeamento de uso e revestimento da terra. 

Os trabalhos executados em campo fornecem àquelas informações que não podem ser 

obtidas por meio da análise da imagem, consistindo no diferencial do resultado final do 

mapeamento. A respeito deste assunto, Novo (1988) comenta que um sistema de 

classificação de uso e revestimento da terra não pode basear-se apenas em dados de 

sensoriamento remoto que fornecem quase que exclusivamente informações sobre a 

cobertura do terreno. 

Moraes (1999), também, apresenta três aspectos da aplicação de técnicas de 

sensoriamento remoto no Gerenciamento Costeiro, sob a responsabilidade da Comissão 

Interministerial dos Recursos do Mar (CIRM). O primeiro aspecto refere-se ao exacerbado 

cartografismo, colocando as técnicas como fim e não como meio de auxílio a um processo 

de planejamento. O segundo argumento crítico consiste na profunda disparidade entre o 

detalhamento dado às variáveis físico-ambientais em comparação às variáveis sócio-

econômicas, o que diminuiu os aspectos sociais e econômicos no processo de 

planejamento. E, por fim, o último aspecto está na própria concepção das cartas de uso e 

revestimento da terra, que não expressam o dinamismo da ocupação do espaço, 

oferecendo, portanto, um diagnóstico que não informa e nem possibilita efetuar projeções. 

O progresso das novas tecnologias, principalmente do Sensoriamento Remoto, provocou o 

aparecimento de pesquisas voltadas para o conhecimento e potencialidades dos novos 

sensores. Como os produtos eram, de certa maneira, novos, tais pesquisas tiveram como 

escopo o estudo sobre o comportamento de alvos que se encontram na superfície do 

terreno.Também o outro enfoque foi em estudos voltados para aplicações de novos 

procedimentos para extração de dados das imagens, prioritariamente o tratamento digital 

dos dados. Outra maneira de dizer isto, é que os trabalhos de levantamento de uso e 

revestimento da terra concentraram-se nos produtos produzidos pelos sistemas orbitais e 

nos novos procedimentos de análise. Desta maneira, esses trabalhos de levantamento 

enfocaram esses aspectos das novas tecnologias como um fim em si mesmos, e não como 

uma etapa do mapeamento em que os resultados visam orientar, ou direcionar, a fase 

seguinte, que consiste no levantamento de dados de campo. Os trabalhos de campo 

exaustivos, envolvendo a aplicação de entrevistas e questionários, bem como a análise de 
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tais dados passou a possuir importância secundária no processo de construção dos mapas. 

Essa tendência é verificada nas pesquisas realizadas após o aparecimento dos sistemas 

orbitais, após 1972, pois até então as pesquisas preocupavam-se em caracterizar, por 

exemplo, os sistemas agrícolas das áreas estudadas. Portanto, verifica-se a necessidade de 

resgatar as atividades de coleta de dados in loco, bem como a sua posterior análise para 

complementar os trabalhos de mapeamento de uso e revestimento da terra, proporcionando 

ao usuário do mapa um retrato fidedigno da área em estudo, para que este possa tomar 

decisões em conformidade com as reais necessidades da localidade mapeada. 

Quanto ao segundo aspecto, o desenvolvimento dos Sistemas de Informação Geográfica 

proporcionou a implementação e análise de dados georreferenciados com maior rapidez. 

Contudo, o enfoque das primeiras pesquisas esteve voltado para avaliação dos recursos 

naturais, e pouco foi feito em relação aos dados sócio-econômicos, tanto que o primeiro SIG 

tinha como objetivo a avaliação e recuperação de terras degradadas. Considerando os 

aspectos críticos colocados por Moraes (1999), há que se concordar com o autor, pois as 

primeiras aplicações dos SIGs em planejamento e zoneamentos realçaram os aspectos do 

ambiente e colocaram os aspectos sócio-econômicos em segundo plano, fazendo com que 

o planejamento e os zoneamentos se adaptassem à técnica e não que a técnica se 

adaptasse aos processos de planejamento e zoneamentos. 

O terceiro aspecto apontado por Moraes (1999), que de certa maneira está relacionado ao 

primeiro, diz respeito à forma estática que os levantamentos atuais de uso e revestimento da 

terra são elaborados e apresentados. Nesse sentido, a ausência de um levantamento das 

condições históricas e de um panorama dos aspectos regionais em que se insere a 

localidade mapeada, que deveria compor o relatório, é um dos pontos críticos dos 

levantamentos atuais. Os mapeamentos atuais fornecem uma visão estática, momentânea, 

da localidade, não apresentando alguns dos aspectos históricos que a levaram à situação 

atual, e nem fazem a sua inserção no conjunto regional, os principais traços das políticas 

governamentais que procuram transformar a área. Assim, percebe-se a carência dessas 

informações que poderão fornecer ao usuário os meios e os indicadores para elaborar 

projeções sobre a localidade. 

Considerando alguns dos aspectos históricos apresentados, o início dos levantamentos de 

uso e revestimento da terra no âmbito da geografia, as primeiras aplicações das fotografias 

aéreas e as aplicações dos produtos orbitais, pode-se dizer que os geógrafos têm 

significativa contribuição nesses trabalhos. Entretanto, deve-se ter em mente que o trabalho 

de campo é um componente significativo desses levantamentos, o qual não deve ser 

relegado ao segundo plano. São, justamente, as informações de campo que mais 

contribuem para retratar fielmente a área sob levantamento. 
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