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Resumen 

Por su enfoque multi-resolución, estructura jerárquica de clases, modelaje del conocimiento y 

algoritmos probabilísticos de clasificación, el método GEOBIA se presenta como una alternativa de 

gran potencial para la clasificación y delimitación de unidades de paisaje. Este trabajo describe los 

procedimientos metodológicos empleados para delimitación automática de unidades tipológicas de 

paisaje en el Estado de Rio de Janeiro, Brasil, en diferentes niveles jerárquicos, llegando a alcanzar 

unidades superiores del nivel local, a escala 1:250.000. Fue utilizado el Modelo SRTM de 

Elevación (DEM) y productos derivados del mismo, en una segmentación de objetos para 

delimitación de unidades morfológicas del relieve como principal factor de diferenciación 

preliminar de los paisajes. La clasificación fue realizada a través de redes semánticas jerárquicas, 

oriundas del método GEOBIA y disponibles en el software eCognition
®

, que también incluye 

modelos de lógica fuzzy aplicados sobre descriptores con base en los datos provenientes del DEM y 

datos temáticos de clima, geología, suelos, cobertura vegetal e uso.A possibilidade de se integrar 

dados de natureza e escala variados é por si só um grande diferencial do método. A utilização de 

modelos fuzzy permitiu ainda uma maior flexibilização na integração dos dados, suavizando 

problemas comuns na transição de classes. Finalmente, son comparados los procedimientos 

metodológicos del análisis basado en objetos con aquellos comúnmente realizados por análisis 

espacial en ambiente GIS. 
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1- Introdução 

A análise das paisagens a diferentes escalas tem recebido atenção crescente na medida em que 

problemáticas ambientais e a utilização sustentável dos recursos naturais tem se tornado mais 

significativas para o desenvolvimento socioeconômico. A classificação e cartografia das paisagens 

constitui o ponto de partida na análise das suas propriedades estruturo-funcionais e dinâmico-

evolutivas assim como do seu histórico de transformação e da sua estabilidade perante as pressões a 

que são submetidas pelo seu uso. 

A diversificação dos dados obtidos por sensoriamento remoto da superfície terrestre e o aumento na 

resolução dos sensores tem incrementado a incorporação de novas técnicas de mapeamento através 

de processamento digital de imagens e ferramentas de análise espacial em ambiente GIS
1
. Estas 

novas tecnologias buscam a automatização do método clássico de delimitação de unidades 

temáticas através de interpretação estereoscópica de fotografias aéreas ou levantamentos de campo. 

                                                        
1 São utilizadas aqui as siglas GIS (do inglês Geographic Information System) e DEM (Digital Elevation Model) para 

se referir aos sistemas de informação geográfica e modelos digitais de elevação respectivamente, pelo uso consagrado 

na produção científica sobre o tema. 

 



Sistemas de classificação com base na modelagem do conhecimento humano tem sido incorporados 

no processo de automatização do mapeamento. Redes semânticas oriundas da metodologia de 

Análise Orientada à Objetos Geográficos (GEOBIA) formalizam e representam o conhecimento 

proveniente de especialistas, armazenados a priori em regras de classificação (rules set). Devido a 

essa capacidade de incorporar o poder interpretativo do analista em modelos probabilísticos de 

classificação, segundo uma estrutura hierárquica de classes, o método GEOBIA constitui uma 

ferramenta de grande potencial na cartografia das paisagens. 

Em geral, a delimitação e classificação de unidades de paisagem tem sido realizada através de 

ferramentas de análise espacial em ambiente GIS utilizando modelos digitais de elevação (DEM) e 

mapas temáticos (Priego-Santander et al., 2008; Seabra, 2012; Salinas e Ramon, 2013). A 

delimitação dos objetos (unidades de paisagem) é feita manualmente, por interpretação visual ou 

pelo cruzamento de camadas vetoriais resultantes de classificação de produtos derivado dos DEM. 

A maioria dos autores coincidem em indicar as unidades morfológicas do relevo como principal 

fator na delimitação inicial das paisagens terrestres (Nikolaev, 2006), de forma que o ponto de 

partida são dados morfométricos do relevo como a elevação, declividade, forma das encostas e 

graus de dissecação. Os demais componentes da paisagem são posteriormente incorporados na 

classificação das unidades. 

Uma alternativa ao método da análise espacial é o método de classificação através de 

processamento digital de imagens, em particular o método GEOBIA o qual tem superado a análise 

tradicional por pixels que negligencia informação geométrica e de contexto (Blachke, 2010). 

Embora sem muitos precedentes no mapeamento de unidades de paisagem, o método GEOBIA tem 

se mostrado efetivo em mapeamentos geomorfológicos, com muitos exemplos de mapeamentos 

semi-automatizados do relevo (Asselen e Seijmonsbergen, 2006; Drăguţ e Blaschke, 2006; 

Camargo, 2008; Pimenta et al. 2014). 

Em vista do exposto, constata-se que a classificação e cartografia das paisagens dispõe atualmente 

de ferramentas de manipulação de dados provenientes de sensoriamento remoto e capazes de 

modelar o conhecimento, aproximando-se cada vez mais método clássico de classificação: a 

interpretação visual, mas de uma forma cada vez mais automatizada. Neste contexto, o objetivo do 

presente trabalho é apresentar uma metodologia semi-automatizada de mapeamento de unidades 

tipológicas de paisagem, a partir da modelagem do conhecimento sobre variáveis derivadas do 

DEM SRTM, de grades climáticas, imagens multiespectrais e dados temáticos. 

2- Materiais e métodos 

O procedimento científico de tipificar consiste em determinar o sistema de divisão dos objetos 

semelhantes ou análogos segundo determinadas características ou propriedades. Na geografia física 

as classificações tipológicas abrangem tanto os componentes naturais (Ex.: tipos de climas ou tipos 

de solos) como as paisagens antropo-naturais. 

A definição clássica de paisagem antropo-natural considera uma área adimensional da superfície 

terrestre em cujos limites os diferentes componentes naturais (geologia, relevo, clima, águas, solos e 

biota) seja no seu estado natural ou transformado pela atividade humana encontram-se em estreita 

interação, formando um sistema integrado: o geossistema (Timashev, 1999). 

A tipologia das paisagens consiste na classificação e cartografia das paisagens ou geossistemas que 

possuem características comuns e que são inerentes não apenas às unidades contiguas ou próximas, 

como também àquelas mais distantes. Logo, a diferença da regionalização onde as unidades 

caracterizam-se pela unicidade, os tipos de paisagens são repetíveis no espaço e no tempo, 

distinguindo-se segundo princípios de analogia e homogeneidade relativa da sua estrutura e 

composição. Espacialmente não estão restritos a uma área única, podendo estar espalhados segundo 

padrões de distribuição espacial. 

Para estabelecer uma tipologia, as paisagens se classificam segundo parâmetros que descrevem suas 

propriedades ou atributos principais. A principal característica de toda paisagem é a homogeneidade 

nas suas condições naturais, como resultado de uma similaridade na sua gênese e trajetória 

evolutiva. Esta homogeneidade é relativa, segundo o nível hierárquico de classificação. Em 



unidades de nível inferior, a homogeneidade é mais forte e evidente. Desta forma, a classificação 

das unidades de paisagens se estabelece de forma hierárquica e subordinada como base para a 

diferenciação do sistema de unidades taxonômicas, as quais diferenciam-se entre si segundo índices 

diagnósticos derivados dos fatores formadores. 

Os índices diagnósticos utilizados para definição das tipologias de paisagem são limiares 

estabelecidos sobre mensurações quantitativas ou aspectos qualitativos dos componentes naturais. 

Na prática da cartografia digital tais elementos são representados por meio de dados espaciais, em 

formato matricial (raster), vetorial ou até banco de atributos. Estes dados podem ser gerados 

diretamente por geotecnologias como o sensoriamento remoto ou podem vir de levantamentos 

diretos na forma de mapeamentos temáticos. 

2.1- Modelos Digitais de Elevação e Dados morfométricos do relevo 

A morfologia do relevo tem sido historicamente a base da classificação das paisagens, 

principalmente no nível local. A utilização de aspectos fisiográficos da superfície como forma de 

classificação geomorfológica foi proposta por Christian e Stewart (1953) considerando a relação 

forma-processo a essência na diferenciação do relevo. 

A mensuração de parâmetros morfométricos tem evoluído desde a incorporação de modelos digitais 

de elevação e sistemas de análise tridimensional implementados pela indústria de softwares GIS. 

Junto ao aumento na disponibilidade e acurácia dos DEM, novos algoritmos para extração de 

produtos derivados dos dados de elevação têm sido implementados para análise 3D de grandes 

áreas. 

Os DEMs do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) foram gerados utilizando duas antenas 

operando na banda C e X, através de interferometria de radar. Neste processo, o sinal emitido é 

recebido por duas antenas separadas por uma distância fixa (60 m), permitindo assim o cálculo da 

elevação da superfície, com uma precisão vertical absoluta de 16 metros (90% confiança). Os MDE 

relativos à banda C são distribuídos com resolução espacial de aproximadamente 90 x 90 metros. 

Segundo Barros (2006), os modelos gerados por SRTM atingiram a classe A  do Padrão de 

Exatidão Cartográfica (PEC) em escalas de 1:100.000. 

Com os dados do SRTM que recobrem o Brasil, foi desenvolvido o Topodata, que consiste em um 

DEM com espaçamento refinado para 1” (cerca de 30m) e suas derivações básicas. Para tanto, foi 

feita a interpolação dos dados por krigagem, em que os coeficientes geostatisticos aplicados foram 

selecionados empiricamente entre diversas condições topográficas (Valeriano e Rossetti, 2012).Os 

dados apresentam resolução radiométrica de 16 bits, sistema de coordenadas geográficas e datum 

horizontal WGS84. Junto com a elevação, o Topodata disponibiliza as grades de declividade, 

exposição e forma das encostas. 

Outros dados derivados do DEM foram gerados através de ferramentas de análise 3D. O Índice de 

Posicionamento Topográfico (Topographic Position Index-TPI) é um algoritmo implementado para 

o sistema ArcGIS que observa a diferença entre o valor de elevação de um determinado pixel e a 

média de pixels vizinhos no DEM. Valores positivos significam que o pixel está a maior altitude e 

valores negativos que este pixel está em altitude mais baixa. É também calculado o seu valor de 

declividade para classificar seu posicionamento nas encostas, em especial para distinguir entre áreas 

planas e de meia encosta. Se o valor do índice for significantemente mais alto que seus vizinhos, o 

pixel deve estar localizado próximo ao topo ou no topo de uma montanha. Sendo significantemente 

mais baixo que seus vizinhos, então deve estar localizado no fundo do vale ou próximo dele. 

Valores próximos a 0 significam que o pixel pode estar localizado em uma área plana ou de baixa 

encosta, sendo então diferenciados pelos valores de declividade. 

A amplitude do relevo (altura ou altitude relativa) e a dissecação vertical condicionam várias 

particularidades das paisagens, principalmente a distribuição do calor e a umidade (Priego-

Santander et al., 2008), o que controla a diferenciação das unidades de ordem inferior. A amplitude 

do relevo é a diferença entre os valores máximos e mínimos de altitude em uma determinada área. 

A altitude corresponde à elevação, em metros, mensurada a partir de um datum de referência (no 

caso do DEM/SRTM o elipsoide de referência é o WGS84). A dissecação vertical é o grau máximo 



de encaixamento dos canais fluviais por unidade de superfície e corresponde à razão da amplitude 

pela área (expressa em m km
-2

). Tradicionalmente ambos parâmetros tem sido extraídos utilizando 

grades regulares. Inicialmente de forma manual, sobrepondo a grade na carta topográfica e, 

posteriormente através de ferramentas de análise espacial disponíveis nos GIS, utilizando modelos 

digitais de elevação. Em ambos os métodos, as grades regulares utilizam uma resolução ajustada à 

escala do mapeamento. Priego-Santander et al. (2003), o cálculo da dissecação vertical do relevo do 

México, utilizaram grades com resolução de 15-20 metros e de 80-100 metros para as escalas 

1:50.000 e 1:250.000 respectivamente. Posteriormente, as grades contendo os valores de amplitude 

e dissecação vertical são classificadas e agrupados em polígonos correspondentes às unidades 

morfológicas. Na análise orientada à objetos, os valores são extraídos diretamente pelos objetos, 

isto é, após segmentação, na forma de atributos morfométricos das unidades morfológicas de 

relevo. 

2.2- Grades WorldClim e dados climáticos 

O banco de dados WorldClim é um projeto que disponibiliza grades climáticas globais de valores 

médios calculados para uma série histórica de 50 anos (1950-2000), com resolução espacial de 30 

arcos de segundo (cerca de 1 km) e georreferenciadas para o elipsoide WGS84. Com base em 

registros de grande número estações pluviométricas e meteorológicas globais, regionais e locais (no 

estado do Rio de Janeiro foram utilizadas mais de 100), o processo de interpolação dos dados utiliza 

um modelo de krigagem, em que os coeficientes geostatisticos são aplicados levando em conta o 

relevo utilizando DEM/SRTM (Hijmans et al., 2005). As grades globais (formato raster) de dados 

climáticos estão disponíveis para download em http://www.worldclim.org/. 

As grades correspondem às médias mensais de pluviosidade, temperatura máxima, temperatura 

mínima e outras 19 variáveis bioclimáticas, que são relevantes para diferenciação espacial de 

condições climáticas (ex: temperatura média anual, precipitação total anual), do comportamento 

temporal (sazonalidade), ou ainda, a determinação de limites ambientais extremos (ex: temperatura 

mínima do mês mais frio, temperatura máxima do mês mais quente). 

Sobre as variáveis climáticas foi calculado o balanço hídrico, de forma a compor um mapa do grau 

de umedecimento das paisagens e a regionalização bioclimatica. O cálculo procura mensurar os 

diferentes estágios do ciclo hidrológico, por meio das variações de precipitação, temperatura. O 

balanço hídrico é representado por um conjunto de índices que procuram medir a disponibilidade 

temporal de água no solo. Este cálculo é feito comparando os valores de evapotranspiração 

potencial, com a precipitação e com a capacidade de armazenamento de água no solo disponível 

para retirada pela vegetação (evapotranspiração). A partir desta relação pode-se calcular o 

excedente ou déficit hídrico para uma determinada região ou cultura especificas. A metodologia 

utilizada foi proposta por Cronemberger et al. (2011) onde os dados secundários são gerados 

através do manuseio das grades climáticas do WorldClim em ambiente GIS. Assim, foram geradas 

novas grades correspondentes à média de precipitação anual, as médias mensais de 

Evapotranspiração potencial (Etp), a diferença P-Etp e a temperatura média do mês mais frio do 

ano. Todas as variáveis compiladas são utilizadas na caracterização climáticas, segundo os critérios 

de classificação de Köppen (1950). 

2.3 Dados temáticos 

A gênese das paisagens está diretamente associada à composição litológica das unidades 

morfológica de relevo, a qual também determina as características dos solos. As formações 

geológicas que compõem os mapas geológicos contem informações sobre a composição litológica e 

sobre a natureza dos eventos que as originaram. Desta forma, o relevo pode ser classificado 

geneticamente segundo os processos formadores. A principal fonte destes dados é o Serviço 

Geológico do Brasil (CPRM) que disponibiliza o Mapa Geológico do Rio de Janeiro, na escala 

1:400.000 (CPRM, 2001). O mapa, em formato vetorial (shapefile) é reclassificado segundo as 

informações relevantes para a classificação das paisagens como os principais tipos litológicos, 

eventos tectônicos ou intrusivos, idade das rochas, etc. 

Os solos e a vegetação são fatores indicadores (e não formadores) da paisagem e diferenciam as 



unidades no nível hierárquico inferior de classificação. A principal instituição de classificação e 

cartografia de solos no Brasil, a EMBRAPA, gera mapas a escalas regionais, como o mapa de solos 

do estado do Rio de Janeiro, na escala 1:250.000 (EMBRAPA, 2003). A cobertura vegetal e o uso 

do solo são mapeados através de processamento digital de imagens de sensoriamento remoto, no 

caso, imagens TM/Landsat. A classificação é feita por análise orientada a objetos (GEOBIA), 

utilizando descritores espectrais, topológicos, geométricos e texturais. 

 

2.3- O método GEOBIA de classificação  

  

A Classificação de Imagens Baseada em Objetos Geográficos (GEOBIA) é caracterizada por 

diversos fatores diferenciadores das técnicas adotadas até então. Segundo Cruz et al. (2007), esse 

método busca simular técnicas de interpretação visual através da modelagem do conhecimento para 

identificação de feições, sendo baseado na segmentação para a criação dos objetos reconhecidos na 

imagem, utilizados ainda na descrição de padrões identificadores, tais como cor, textura, área, 

contexto.  

Uma de suas características principais é o fato de estar embasada em uma estrutura de redes 

hierárquicas para a integração e análise de dados. O conceito de hierarquia está associado ao 

conceito de herança, que pode ser observada nos níveis de objetos ou segmentações, assim como 

entre classes de legenda e na árvore de processos a serem executados em um projeto. Essa forma de 

relacionamento entre geometrias, informações e etapas de processamento permite que sejam 

realizadas integrações de maior complexidade, além da individualização de fenômenos/classes.  

A GEOBIA possibilita ainda a utilização de diferentes tipos de parâmetros para caracterização das 

classes de interesse, fugindo do uso clássico e exclusivo de descritores espectrais. Nessa abordagem 

passa a ser possível incluir descritores de outras naturezas, como é o caso da forma, textura, 

relações de vizinhança e correlação temática. Outra vantagem é a possibilidade de se definir 

modelos de classificação particularizados para cada classe, que podem ainda se encontrar em 

diferentes níveis de segmentação. É possível ainda conjugar sensores de diferentes resoluções sem a 

necessidade de reamostragem ou compatibilização prévia. Tais recursos aproximam a técnica da 

forma cognitiva em que a interpretação visual se baseia. 

Esse método, apesar de ter surgido em meados dos anos 90, inicia sua consolidação somente em 

torno de 2005 e, desde então, vem sendo aplicado em diferentes áreas do conhecimento. Sua 

proposta inicial enfocava, principalmente, imagens de alta resolução, embora atualmente seu raio de 

abrangência considere também aplicações em meso e pequenas escalas. Por essa razão é possível 

perceber o uso de imagens de outros tipos de sensores, como os da série Landsat ou até mesmo o 

Modis. 

Dentre seus diversos usos, cita-se sua contribuição recente para o Mapeamento da Paisagem. Nesse 

caso, defendido pelos aspectos complexos que envolvem a adoção de dados de diferentes naturezas 

e, normalmente, escalas/resoluções. Soma-se a isso, a necessidade de se delimitar feições naturais 

com o apoio de múltiplos índices matemáticos, etapa complicada por causa dos limites tênues entre 

as feições. A possibilidade de se usar modelos Fuzzy auxilia na modelagem da incerteza da 

classificação, permitindo a integração de regras no processo de decisão, que se dá através da 

pertinência de cada objeto em relação às classes estabelecidas para o mapeamento. Outra 

importante vantagem é o fato da classificação se dar em níveis, compartimentando decisões e 

reduzindo o grau de confusão entre classes parecidas. A GEOBIA busca ainda o estabelecimento de 

modelos que possam ser replicáveis para diferentes casos. Essa tarefa não é fácil, mas vem sendo 

perseguida em diferentes iniciativas.  

3- Estudo de Caso 

Para apresentação do método foi escolhida como área piloto neste trabalho, as paisagens 

montanhosas do Estado do Rio de Janeiro, que foram classificadas tipologicamente e delimitadas 

hierarquicamente até o nível de localidades (figura 1). As montanhas fluminenses correspondem, 



quase que totalmente, ao trecho mais septentrional da Serra do Mar, um soerguimento tectônico 

formado por planaltos e maciços intrusivos. 

 

Figura 1. As paisagens montanhosas do Estado do Rio de Janeiro 

 

A classificação tipológica das paisagens da Serra do Mar segue uma abordagem hierárquica 

decrescente (Top down), isto é, dos táxons de ordem superior aos de ordem inferior. Foram 

definidos três níveis hierárquicos em função de índices diagnósticos dos fatores formadores das 

paisagens. O relevo foi o principal componente utilizado na delimitação das unidades em todos os 

níveis, através de segmentação dos dados morfométricos. Os restantes componentes foram 

incorporados distintamente nos diferentes níveis hierárquicos na classificação, caracterização e 

nomenclatura das unidades. 

A delimitação das unidades a diferentes níveis seguiu critérios morfogenêticos de diferenciação do 

relevo com base na classificação elaborada por I. P. Guerasimov em 1946: 

 Domínios Morfoestruturais, formas extensas de relevo, semelhantes em suas características 

estruturais e cuja origem associa-se principalmente a processos endógenos, principalmente 

tectônicos. 

 Unidades Morfoesculturais, compartimentações resultantes da ação climática sobre o tipo de 

estrutura do relevo e que portanto se desenvolvem sob a ação de processos exógenos. 

 Unidades Morfológicas, constituídas por conjuntos de formas menores do relevo, que 

apresentam distinções de aparência entre si em função da rugosidade topográfica ou índice de 

dissecação do relevo, sendo definidos pelo agrupamento das formas de agradação e formas de 

denudação. 

As unidades delimitadas foram classificadas segundo os índices diagnósticos que consideram os 

restantes componentes da paisagem e agrupadas em três níveis hierárquicos organizados a 

diferentes escalas indicativas (tabela 1). As escalas e nomenclatura dos táxons seguiu o sistema 

soviético como indicado por Verstappen (1983), incorporando a nomenclatura dos táxons propostos 

para as paisagens de planícies por Vidina (1970). 

 

Tabela 1 Índices diagnósticos dos níveis hierárquicos das unidades de paisagem 

Nível 
hierárquico 

Índices Diagnósticos Exemplos característicos 



 

O processo de cartografia semi-automatizada das paisagens não segue um padrão generalista de 

cruzamentos de dados, onde as classes são delimitadas pelos limites de cada variável, e cada 

unidade tem obrigatoriamente uma única ocorrência para cada variável (com ocorrência singular de 

cada variável, homogeneidade forçada), mas sim pelo grau de pertencimento das variáveis, podendo 

haver múltiplas ocorrências, em função de um limite pré-existente, definido neste caso pelas 

variações do relevo. 

Ainda que a segmentação multiresolução auxilie impedindo limites muito rígidos e a lógica fuzzy 

crie uma modelagem com limites mais tênues, a manifestação da paisagem na realidade possui uma 

heterogeneidade enorme, de modo que o processo de classificação exige uma homogeneização 

forçada. Os limites físicos da paisagem devem ser atrelados a um pequeno conjunto de variáveis, 

devendo agregar as outras variáveis em função de seu grau de ocorrência no objeto, ou seja, as 

tipologias de paisagem são homogêneas em certo grau ao longo do território, porém possuindo cada 

uma certas particularidades tácitas de cada local específico. 

Esta heterogeneidade inevitável das unidades de paisagens conduz na classificação automática a 

erros de comissão, que tem que ser novamente modelados em etapas sucessivas de classificação. 

Desta forma, a hierarquia de classes no eCognition
®
 deverá ser reagrupada na legenda final. 

No processo de mapeamento das tipologias de paisagens na Serra do Mar, utilizou-se uma 

classificação supervisionada semi-automatizada orientada a objetos, em três níveis hierárquicos de 

segmentação e classificação seguindo uma abordagem top-down, das unidades de ordem superior ás 

de ordem inferior, aumentando o grau de detalhamento. 

3.1 Classificação das unidades de paisagem de primeira ordem 

As unidades de nível superior correspondem as principais morfoestruras de relevo onde 

predominam tipos específicos de formas de relevo e que ocupam extensas áreas. No estado do Rio 

de Janeiro, são identificadas três unidades: 

 A Serra do Mar, um mega-bloco tectônico, soerguido por mecanismos epirogenêticos, com 

relevo montanhoso. 

 A depressão tectônica interplanáltica do Paraíba do Sul, com relevo colinoso em médias 

altitudes. 

 As baixadas e planícies costeiras, com relevo acumulativo plano ou ligeiramente ondulado 

Diversos algoritmos de segmentação que objetivam a delimitação de unidades geomorfológicas de 

ordem superior costumam utilizar um peso maior na elevação, no intuito de separar as terras altas 

das planícies (Asselen e Seijmonsbergen, 2006; Drăguţ e Blaschke, 2006, Camargo, 2008). Após 

diversos testes de segmentação, utilizando os produtos derivados do DEM/SRTM (elevação, 

declividade e relevo sombreado) em várias combinações e com diversos valores de escala, forma e 

compacidade,o maior valor atribuído à declividade revelou que a homogeneidade destes valores 

contribui significativamente na criação de segmentos compactos. Desta forma foi também atribuído 

Região 
(Landshaft) 

1. Homogeneidade genética da estrutura 
geológica e do macro-relevo 

2. Mesma faixa climática  
3. Macro-relevo característico 

Montanhas intrusivo-
tectônicas com clima tropical e 
subtropical de altitude 

Localidade 

1. Complexo de mesoformas de relevo (positivas 
e negativas) resultantes da ação de processos 
exógenos 

2. Zonalidade bioclimática altitudinal 
3. Homogeneidade litológica 

Maciços montanhosos  
intrusivo-denudativos, com 
formato dômico, sobre rochas 
plutônicas pós-cambrianas 

Comarca 
Complexa 

1. Homogeneidade fisiográfica (mesoforma do 
relevo) 

2. Mesmo regime de umedecimento 
3. Mesmo tipo litológico e grupo de solos 

resultantes 
4. Predomínio de uma formação vegetal 

Pontões graníticos altos (até 
1000 m), úmidos, 
ocasionalmente nublados, com 
afloramentos rochosos e 
vegetação rupestre 
submontana 



um valor alto a compacidade. A utilização da elevaçãopermitiu delimitar ortoplanos, com 

predominância altitudinal em certas regiões, e que se apresentou como uma boa variável para 

separar planícies, mares de morro e planaltos. A declividade foi utilizada por ser a variável que 

melhor separa as montanhas e escarpas. Os dados e parâmetros utilizados no primeiro nível de 

segmentaçãosão resumidos na tabela 2 

 

Tabela 2. Variáveis e parâmetros utilizados no primeiro nível de segmentação 

Variavel Escala Peso Cor Forma Compacidade 

Declividade 
2000 

4 
0,8 0,2 0,9 

Altimetria 1 

 

Com base na segmentação do primeiro nível, foi gerada uma rede semântica de classificação dos 

objetos em unidades de primeira ordem (regiões de paisagem). Para tal, os atributos foram 

convertidos em chaves de classificação (descritores) cujos limiares foram estimados por 

amostragem e inseridos nos modelos de probabilidade de pertencimento (modelos fuzzy) à classe 

correspondente. Modelos, descritores e exemplos são apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3. Descritores e modelos de classificação das unidades de paisagens de primeira ordem 

Classe Descritores Modelo Limiares Exemplo 

Montanhas da Serra 
do Mar 

Amplitude do 
relevo; 

 

(p=0): 400 m 
(p=1): 500 m 

 

Elevação 
(p=0): 500 m 
(p=1): 800 m 

Declividade 
(p=0): 30% 
(p=1): 40% 

Dissecação 
vertical 

(p=0): 0,7 
(p=1): 0,8 

Depressão inter-
planálticas do 
Paraíba do Sul 

No pertencimento às demais classes 

 

Baixadas e 
Planícies Costeiras 

Amplitude do 
relevo; 

 

(p=0): 50 m 
(p=1): 100 m 

 

Elevação 
(p=0): 60 m 
(p=1): 100 m 

Declividade 
(p=0): 8% 
(p=1): 15% 

 

A diferencia de modelos booleanos, nos modelos probabilísticos são comuns sobreposição de 

valores/intervalos de alguns descritores. Esta confusão é minimizada através de operadores de 

conjunção (AND) na ocorrência de todos os descritores de uma mesma classe. Também, através da 

utilização do conceito de herança da análise orientada à objetos que permite criar sub-classes com 

objetos classificados corretamente com outras com os erros de comissão. 



Após a classificação, foi feita uma edição por interpretação visual daqueles objetos ainda 

erroneamente classificados e foi assignada aos erros de comissão a classe correspondente, usando o 

processo assign class do eCognitio
®
. Na sequencia, foi realizada a fusão dos objetos do primeiro 

nível, utilizando a ferramenta de agrupamento de objetos (merge region). O resultado (figura 2) 

corresponde às unidades de paisagem de primeira ordem e é utilizado na segmentação de sub-

objetos no nível hierárquico inferior. 

Figura 2. Unidades de paisagens de primeira ordem. Aparecem representadas apenas as unidades ao 

Sul do rio Paraíba 

3.2 Classificação das unidades de paisagem de segunda ordem 

O segundo nível de segmentação é feito em duas etapas. A primeira consiste na segmentação do 

resultado de classificação do nível superior, formando objetos correspondentes às unidades de 

primeira ordem. Na segunda etapa, os super-objetos são segmentados num nível inferior, 

delimitando novos objetos no seu interior. Nesta nova segmentação, é adicionado o relevo 

sombreado aos parâmetros de elevação e declividade, com um peso maior. Os parâmetros finais de 

segmentação foram escolhidos após sucessivos testes para apreciação dos objetos gerados. 

Entendeu-se que o maior peso atribuído às declividades foi decisivo para isolar distintos 

compartimentos do relevo que possuem em suas quebras naturais esta característica intrínseca, com 

seus sopés e interflúvios; assim como o baixo valor destinado à forma revelou que a 

homogeneidade dos valores de declividade contribuem significativamente na criação de segmentos 

compactos.A utilização de relevo sombreado na determinação de unidades morfológicas tem sido 

descrito em mapeamentos geomorfológicos anteriores, usando GEOBIA (Camargo, 2008; Pimenta 

et al., 2014). O parâmetro de escala foi reduzido gerando objetos de menor tamanho (tabela 4). 

Tabela 4. Variáveis e parâmetros utilizados no segundo nível de segmentação 

Variavel Escala Peso Cor Forma Compacidade 

Relevo 
sombreado 400 

2 
0,8 0,2 0,8 

Declividade 4 



Altimetria 1 

 

A região ou landshaft da Serra do Mar foi divida em seis (6) localidades segundo a interpretação 

dos dados e levantamentos de campo. São elas: 

 Escarpas estruturo-denudativas, formada por rochas cristalinas pre-cambrianas e sucessão de 

faixas climáticas altitudinais. 

 Planaltos de reversos  estruturo-denudativos, formado por rochas cristalinas pre-cambrianas 

e clima subtropical de altitude. 

 Maciços montanhosos  intrusivo-denudativos, com formato dômico, sobre rochas plutônicas 

pós-cambrianas. 

 Cadeias serranas em alinhamentos tectônicos e diques intrusivos denudados, de litologias 

graníticas pre-cambrianas. 

 Maciços costeiros isolados formados por blocos soerguidos tectonico-denudativos de rochas 

cristalinas pre-cambrianas. 

 Vales intramontanos. 

A sequencia de processos é a mesma que a utilizada no nível hierárquico superior (unidades de 

primeira ordem. Os descritores que formam as chaves de classificação são apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5. Descritores e modelos de classificação das unidades de paisagens de primeira ordem 

Classe Descritores Modelo  Exemplo 

Escarpas  

Amplitude do 
relevo 

 

(p=0): 400 m 
(p=1): 500 m 

 

Declividade 
(p=0): 30% 
(p=1): 40% 

Dissecação 
vertical 

(p=0): 2,5 
(p=1): 8 

Planaltos de 
reversos 

Amplitude do 
relevo 

 

(p=0): 300 m 
(p=1): 400 m 

 

Elevação 
(p=0): 700 m 
(p=1): 800 m 

Declividade 
(p=0): 20% 
(p=1): 30% 

Maciços 
montanhosos  

intrusivo-
denudativa com 
formato dômico 

Amplitude do 
relevo 

 

(p=0): 300 m 
(p=1): 400 m 

 

Declividade 
(p=0): 20% 
(p=1): 30% 

Sobre rochas 
alcalinas ou 

graníticas pos-
tectónicas 

Assig class by thematic layer 

Maciços costeiros  

Amplitudes do 
relevo 

 

(p=0): 300 m 
(p=1): 1000 m 

 

Declividade 
(p=0): 20% 
(p=1): 30% 

Borda comum 
com baixadas 

litorâneas 

(p=0): 70% 
(p=1): 80% 

Cadeias serranas 

Amplitudes do 
relevo 

 

(p=0): 400 m 
(p=1): 500 m 

 

Declividade 
(p=0): 30% 
(p=1): 40% 

Dissecação 
vertical 

(p=0): 2,5 
(p=1): 8 



Vales 
intramontanos 

Amplitude do 
relevo 

 

(p=0): 200 m 
(p=1): 100 m 

 

Declividade 
(p=0): 20% 
(p=1): 10% 

Índice de 
posicionamento 
no relevo (TPI) 

(p=0): -50 
(p=1): -100 

 

Em todos os casos foram utilizados descritores de pertencimento à classe do nível superior 

(Montanhas da Serra do Mar), de forma tal que as novas unidades herdam as características da 

unidade de primeira ordem. As escarpas foram classificadas pelo desnível altimétrico e a forte 

declividade, além do alto grau de dissecação vertical dos vales, principalmente os que correm em 

direção as baixadas. Os planaltos de reverso é uma superfície orográfica elevada, mas com 

declividades moderadas, logo esses descritores foram os que melhor separaram a classe. 

Os maciços montanhosos intrusivos foram classificados segundo os descritores que melhor definem 

as montanhas (grandes amplitudes e declividade) mas, em este caso, foi utilizado um descritor 

temático para identificar as feições de montanhas associadas a litologias intrusivas. Para tal, após o 

processo de classificação, foi assignada às classes de montanhas, a litologia constante no mapa 

geológico, através do processo Assign class by thematic layer do eCognition
®
. 

No caso dos maciços costeiros e das cadeias serranas intrusivas, além dos descritores de relevo 

(grandes amplitudes e declividades), foram utilizados descritores topológicos de vizinhança. Os 

blocos hórsticos que formam os maciços costeiros foram classificados pelo alto grau de vizinhança 

com as planícies litorâneas, utilizando um limiar de mais de 80% de borda comum (do descritor 

Relative border to do eCognition). No caso da Serra do Desengano, um alinhamento tectônico sobre 

um dique intrusivo, foi modelada a sua inexistência de borda com o planalto de reverso. 

Para delimitação dos vales intramontanos foi modelada sua principal característica morfológica de 

superfície plana ou pouco inclinada com pouca amplitude de relevo. Utilizou-se ainda o baixo 

índice de posicionamento topográfico – TPI. 

Após a classificação, foram repetidos os processos de edição visual e acerto dos erros de comissão, 

seguidos pela fusão dos objetos (merge). Os objetos agrupados foram então caracterizados segundo 

as variáveis climáticas para aproximação à legenda das unidades de paisagem de segunda ordem. 

As grades numéricas correspondentes aos dados do WorldClim e às variáveis calculadas no balanço 

hídrico (descritas na seção 2.2) foram utilizadas para extrair parâmetros quantitativos de zonalidade 

climática altitudinal e do grau de umedecimento, os quais foram utilizados na caracterização das 

localidades e subcomarcas principais de paisagem (unidades de segunda e terceira ordem 

respectivamente). A tabela 6 e figura 3 apresentam os descritores e limiares adotados na 

classificação. 

 

Tabela 6. Classificação das unidades de paisagem segundo parâmetros hidro-climáticos 

Clima Cor Umidade Temperatura Precipitação P-Etp 

Tropical de 
altitude 

(Mesotérmico) 

 
Frequentemente 

nublado 
Media < 15 >1700 > 800 

 
Ocasionalmente 

nublado 

Média dos 3 meses 
mais quentes< 22 

Media 15-19 
>1500 >480 

Tropical sub-
quente 

 Super-úmido Média dos 3 meses 
mais frios< 18 

Média dos 3 meses 
mais quentes> 22 

>1500 >480 

 Úmido 1200-1500 > 180 

Tropical 
(Megatérmico) 

 Super-úmido 
Média dos 3 meses 

mais frios> 18 
Media > 21 

>1500 >480 

 Úmido 1200-1500 180 - 480 

 Sub-úmido 900-1200 -120 - 180 



 Seco <900 <-120 

 

Figura 3. Zonalidade climática vertical na Serra do Mar e maciços costeiros (as faixas altitudinais 

correspondem às da tabela 6). 

3.3 Classificação das unidades de paisagem de terceira ordem e geração da legenda final 

O terceiro nível de segmentação foi gerado para classificar as unidades de terceira ordem (comarcas 

complexas). Entretanto, utilizaram-se os mesmos parâmetros da segmentação anterior, subdividindo 

os objetos fusionados num nível hierárquico abaixo. Este procedimento é necessário para utilizar a 

herança de classificação dos superobjetos (localidades). 

Neste nível foram classificadas as unidades de paisagem na escala final de representação 

(1:250.000). Para tal, as unidades morfológicas delimitadas por segmentação e classificadas nos 

níveis superiores segundo o tipo de relevo, foram caracterizadas segundo a extração de parâmetros 

qualitativos dos layers temáticos de geologia, solos e cobertura vegetal. O grau de umedecimento e 

o balanço de radiação nas vertentes segundo o grau de exposição foi obtido através dos modelos de 

exposição do relevo e a classificação climática altitudinal apresentada anteriormente na tabela 6. 

A diferença das grades numéricas, os mapas que contém dados qualitativos, são inseridos no 

eCognition
®
 como layers temáticos (em formato vetorial). Independente da resolução ou ajuste 

geométrico dos dados, o sistema permite a extração dos valores modales de cada classe temática. 

Em alguns casos, foi utilizado o processo de reclassificação dos objetos segundo o layer temático 

(assign class by thematic layer) para identificar a classe mais frequente (majority) dentro do objeto. 

Assim, foi possível distinguir os pontões graníticos, sobre litologias intrusivas pós-colisionais (pre-

cambriano tardio do ciclo orogenético brasiliano) dos morros sobre litologias alcalinas cretácicas 

associadas à apertura do atlântico. 

Após a caracterização dos objetos, é feita a compatibilização com a legenda final do mapeamento e 

definida a nomenclatura final das unidades de paisagem. A classificação final foi exportada em 

formato compatível com o sistema ArcGIS, onde os atributos das unidades são armazenados e onde 

são realizadas as validações do mapeamento. Neste sentido, a classificação leva consigo não apenas 

o valor de pertencimento da classe final, sino também os valores de pertencimento as segunda e 

terceira classes mais prováveis, o qual resulta útil na validação da efetividade dos modelos 

utilizados em cada classe. A figura 4 apresenta o mapeamento das localidades de paisagens da Serra 

do Mar no estado do Rio de Janeiro. 





Figura 4. Unidades de segunda ordem (localidades) das paisagens montanhosas da Serra do Mar





4- Considerações Finais 

O método tradicional de mapeamento das paisagens tem como premissa inicial a classificação 

segundo índices diagnósticos e o estabelecimento da legenda. Este processo demanda a 

interpretação com base nos dados disponíveis, trabalhos de campo e a “leitura” que se faz das 

paisagens na área de interesse. Somente após a classificação é que podem ser delimitadas 

efetivamente as unidades utilizando as ferramentas de cartografia digital disponíveis. Classificações 

obtidas durante processos de cruzamentos de dados, não raramente conduzem a erros e falsas 

interpretações. 

Observado este princípio básico, a análise orientada a objetos fornece uma gama enorme de 

ferramentas com base na modelagem do conhecimento do intérprete, para a delimitação das 

unidades de paisagem. Sua abordagem multiresolução, a possibilidade de utilizar informações sobre 

a geometria dos objetos e suas relações topológicas, a utilização de características herdadas da 

classe hierárquica superior e todas as demais ferramentas de modelagem do conhecimento 

disponíveis e difíceis de enumerar, aproximam o processo semi-automatizado de classificação da 

interpretação direta. 

Os métodos atuais de cartografia das paisagens, seja através de análise espacial em ambiente GIS, 

seja através de análise orientada à objetos, seguem um fluxo operacional semelhante, como pode ser 

resumido no quadro seguinte: 

 

Analise Espacial - GIS GEOBIA 

A delimitação de unidades morfológicas de relevo a partir de DEMs e produtos derivados, é o primeiro passo na 
cartografia das unidades 

A vetorização dos polígonos é feita através da 
classificação separada das grades de elevação e 
declividade, ambas convertidas para formato vetorial e 
finalmente superpostas (Analysis Tools/Union) 

Os objetos são obtidos por segmentação das grades de 
elevação, declividade e relevo sombreado. 

A área mínima de mapeamento é alcançada via 
generalização posterior, eliminando polígonos de área 
inferior à área mínima, segundo a escala do nível 
hierárquico 

A área mínima de cada nível hierárquico é controlada 
através dos parâmetros de segmentação (scale, 
color/shape) 

As unidades morfológicas determinam-se por tabulação 
cruzada da elevação e a declividade. Os polígonos são 
posteriormente fusionados  

As unidades morfológicas determinam-se por 
classificação.  

A classificação é feita por fusão de polígonos obtidos 
por cruzamentos (dissolve) 

Os valores de elevação e declividades são extraídos para 
todos os segmentos (objetos) e classificados por 
modelagem do conhecimento 

A grade de relevo sombreado é utilizada como validação 
dos agrupamentos resultantes da tabulação cruzada ou 
para digitalização manual dos polígonos 

A grade de relevo sombreado (hillshade) é utilizada na 
segmentação dos objetos. 

Os dados temáticos (litologia, solos e cobertura vegetal) 
devem possuir a mesma resolução e ser normalizados 
geometricamente 

Segue uma abordagem multi-resolução 

As informações são incorporadas às unidades 
morfológicas através de cruzamentos individuais. 

As informações temáticas são utilizadas na classificação, 
como descritores. 

Edições por interpretação visual são realizadas após 
cada cruzamento 

Edições são realizadas após classificação de cada ível 
hierárquico 
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