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RESUMO 

Este trabalho trata de uma investigação dos métodos de detecção de 

borda de reservatório usando imagens de Sensoriamento Remoto em um 

estudo de caso das bordas do reservatório de Sobradinho, Bahia, Brasil. Os 

testes realizados incluíram imagens TM LANDSAT-5, MDE-SRTM, borda do 

SRTM-SWBD e ASTER-GDEM-VNIR, e no processamento foram testados 

operadores de abertura e fechamento de Morfologia Matemática do MDE-

SRTM e segmentação da banda 4 do TM LANDSAT-5 (borda B4). A 

segmentação da banda 4 do TM foi o método que melhor representou a borda 

do reservatório de Sobradinho, em relação aos testes de borda feitos com os 

operadores de Morfologia Matemática aplicadas ao MDE-SRTM, fatiamento 

altimétrico ASTER-GDEM-VNIR e MDE SRTM, e a borda SRTM-SWBD da 

NASA/NGA. Os dados ASTER-GDEM-VNIR formam um mosaico descontínuo 

no tempo implicando em distintos níveis de água de Sobradinho (distinta 

bordas) que não se completam. Outro problema observado nos dados ASTER-

GDEM-VNIR disponíveis e grátis para o público, é o não conhecimento da data 

das imagens.  Com relação à análise dos resultados do processamento das 

imagens para detecção de borda os operadores de Morfologia Matemática de 

dilatação e erosão geram pixels maiores que 30 m degradando a resolução 

espacial do TM. Os dados SRTM-SWBD da NASA divergem em planimetria da 

borda MDE-SRTM e da borda B4. Foram elaborados perfis altimétricos entre as 

bordas MDE-SRTM e radiométricos na B4 e constatou-se: baixa penetração do 

imageamento do MDE-SRTM nas reentrâncias das bordas do reservatório, 

enquanto as maiores elevações do terreno são mais destacadas do que os 

terrenos de baixa declividade; a não observação das datas das imagens 

utilizadas na cobertura de solo bem como a ignorância à dinâmica da superfície 

da borda do reservatório, utilizada na geração dos dados são as principais 

causas das discrepâncias entre a borda SRTM-SWBD (SWB) e a segmentação 

da banda 4. 

 

Palavras-chaves: Borda de reservatório, Sensoriamento Remoto, 

segmentação, Morfologia Matemática, SRTM, ASTER. 
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ABSTRACT 

 

This paper reports an investigation of methods of reservoir edge 

detection using Remote Sensing images in a study case of the reservoir’s 

edges of Sobradinho, Bahia, Brazil. The tests included LANDSAT-5 TM 

imagery, SRTM-DEM, SWBD edge of the SRTM and ASTER-VNIR-GDEM, and 

processing were tested operators for opening and closing of Mathematical 

Morphology of SRTM-DEM and segmentation of band 4 of LANDSAT TM-5 

(edge B4). The segmentation of the TM band 4 was the best represented the 

edge of the reservoir Sobradinho in relation to the tests made with edge 

operators of Mathematical Morphology applied to the SRTM-DEM, the altimetric 

slicing using ASTER-VNIR-GDEM and DEM SRTM, and the edge SWBD 

SRTM-NASA. The ASTER GDEM-VNIR form a mosaic discontinuous in time 

resulting in different levels of water Sobradinho (distinct edges) that do not 

complete. Another problem observed in ASTER GDEM-VNIR available and free 

to the public is not aware of the date of the images. Regarding the analysis of 

the results of image processing for edge detection operators of Mathematical 

Morphology dilation and erosion generate greater than 30 m pixels degrading 

the spatial resolution of TM. The SRTM-NASA SWBD planimetry differ in the 

edge SRTM DEM and the edge B4. Altimetric profiles were developed between 

the edges of SRTM-DEM and radiometric in B4 and it was found: low 

penetration of imaging the SRTM-DEM in the recesses of the edges of the 

reservoir, while the highest elevations of the terrain are more prominent than 

the lower slopes; the failure to observe the dates of the images used in ground 

cover masks as well as ignorance of the dynamics of the surface from the edge 

of reseratótio, used in data generation are the main causes of the discrepancies 

between the SRTM-SWBD (BWB) edge and edge by segmentation of the band 

4 (B4). 

 

Key-words: Edge reservoir, Remote Sensing, segmentation, 

mathematical morphology, SRTM, ASTER. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

A utilização de imagens de Sensoriamento Remoto na determinação de 

bordas de corpos d'água de grandes dimensões requer estudos usando 

diferentes imagens e distintos métodos de processamento de imagens para 

compreensão do comportamento espacial e espectral destas bordas. A área de 

estudo do presente trabalho está localizada em torno do reservatório de 

Sobradinho no Estado da Bahia, que por sua vez é gerado por uma barragem 

no Rio São Francisco, sendo o maior lago artificial do mundo, localizado em 

uma região de balanço hídrico negativo e clima semiárido, o que influencia na 

variação da lâmina de água e no volume de água armazenado. Neste trabalho 

foram utilizados softwares e imagens disponíveis gratuitamente, porém uma 

das limitações do uso de imagens gratuitas é a disponibilidade de imagens 

óticas com datas coerentes com a época da medição do nível de água na 

margem do reservatório. Considerando que o relevo e o volume de água 

condicionam a forma da borda do reservatório, a época das imagens e o 

conhecimento da cota do reservatório são fundamentais para a definição da 

borda.  

Os dados relativos ao relevo utilizados foram oriundos de dois modelos 

digitais de elevação (MDE): SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission) e 

ASTER-GDEM-VNIR (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer – Global Digital Elevation Map - Visible and Nearest Infrared). 

Todavia, estes modelos são fontes de dados primários que necessitam de 

testes e comparações para analisar o comportamento espacial e altimétrico das 

bordas de corpos de água. Operadores de dilatação e erosão de morfologia 

matemática foram considerados no processamento de dados de elevação da 

área alagada do reservatório de Sobradinho. 

 O SWBD (SRTM Water Body Data) é um subproduto do MDE SRTM, 

que por sua vez, consiste em um conjunto de dados vetorizados acerca de 

corpos d’água ao redor do globo terrestre cuja aplicação na detecção de borda 

foi examinada no presente trabalho.  
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O sensor TM a bordo do satélite LANDSAT-5 fornece a banda 4, sensível 

ao relevo e a interface entre a água e a superfície emersa adjacente as 

margens do reservatório. Neste trabalho foram realizados testes para comparar 

métodos análise para escolha da melhor detecção de borda, bem como foram 

usadas a segmentação da banda 4 do TM LANDSAT-5. Os referidos testes 

resumem a investigação metodológica deste trabalho e vem preencher uma 

grande lacuna na área de Sensoriamento Remoto com relação à detecção 

comparativa de borda de reservatório de água de grandes dimensões. 

O estudo da detecção da borda do reservatório de Sobradinho – BA, 

com segmentação da banda 4 do TM LANDSAT-5 (tomada como referência) e 

relevo do MDE-SRTM permitem analisar o comportamento espacial da banda 4 

do TM LANDSAT-5 e elaborar comparações com a borda do SRTM-SWBD, 

SRTM e ASTER-GDEM-VNIR.  

De uma maneira geral na faixa espectral do infravermelho, de 0,75 µm a 

1000 µm, o comportamento espectral da água é diferente do tipo de solo 

exposto a afloramentos de rochas do embasamento cristalino, como é o caso 

da área de estudo deste trabalho.  

Na faixa de micro-ondas de imagens SAR (Synthetic Aperture Radar), o 

comportamento espectral da interface água-solo é muito diferente da faixa do 

infravermelho, e depende também da banda usada. O modelo digital de 

elevação MDE-SRTM, elaborado na banda C (5,21 m a 7,69 cm; 90 m de 

resolução espacial), é usado neste trabalho em função do acesso e uso 

gratuito das imagens, e por ser uma fonte de modelagem do terreno em 3-D.  

O ASTER-GDEM-VNIR gera o MDE através da estereoscopia das 

imagens das bandas 3B (Back) e 3N (Nadir), cuja faixa espectral é de 0,76 µm 

a 0,86 µm, e possui uma resolução espacial de 30 m. A necessidade de 

utilização de MDE neste trabalho se deve ao fato da topografia delimitar a área 

ocupada pela água, em uma parte da bacia hidrográfica; e que, ao acumular-

se, tende a manter uma superfície configurada por um mesmo nível de altitude 

e, portanto, tem-se em sua borda uma isolinha de altitude, dentro de uma 

determinada data ou intervalo de tempo. 
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No presente trabalho, o comportamento espectral da linha de separação 

água-solo na banda C do MDE-SRTM será estudado em relação às bandas do 

sensor TM (Thematic Mapper) do LANDSAT-5, que por sua vez gera imagens 

gratuitas, com resolução espacial de 30 m. Na banda 4 do TM (infravermelho 

próximo - 0,760 µm a 0,900 µm) o contraste entre água e solo, de um modo 

geral é grande, o que permite o estudo dessa interface. Composições 

apropriadas de bandas do TM, a exemplo da composição que mostra a 

resposta espectral na faixa do visível do sensor TM (R)3, (G)2, (B)1 (Banda 1, 

Azul, 0,450 µm a 0,520 µm; Banda 2, Verde, 0,520 µm - 0,600 µm; Banda 3, 

Vermelho, 0,630 µm - 0,690 µm),  permite um apoio aos resultados gerados por 

meio da interpretação visual das feições analisadas. As imagens VNIR (Visible 

and Nearest Infrared) do ASTER-GDEM-VNIR apresentam a resposta espectral 

do visível e infravermelho próximo e também são gratuitas. Já as bandas 3B e 

3N que fornecem MDE, possibilitam mostrar a separação entre água e solo, 

podendo as imagens ASTER-GDEM-VNIR e TM LANDSAT-5 serem usadas em 

conjunto para investigar os limites entre água e solo.  

O uso combinado das imagens TM-5, ASTER-GDEM e MDE-SRTM, 

portanto, possibilita estudos sobre a detecção de borda do reservatório de 

Sobradinho (aplicando-se inclusive a outros reservatórios).  

Todas as imagens utilizadas neste trabalho estão no Sistema Geodésico 

de Referência WGS84 (World Geodetic System 1984) e no sistema de projeção 

UTM (Universo Transverso de Mercator) em metros, e escala nominal de 

1:150000. Outra questão a considerar é o programa computacional utilizado: 

neste trabalho é utilizado o SPRING 5.1.7 que vem atendendo às necessidades 

de PDI deste projeto. A disponibilidade gratuita das referidas imagens no 

SPRING, permite uma melhor disseminação da metodologia por parte de 

outros pesquisadores da área de processamento de imagens de sensoriamento 

remoto. 
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1.1 Objetivos Geral e específicos 
 
 
1.1.2 Objetivo Geral 
 
 

O objetivo geral é investigar o comportamento espacial e radiométrico da 

borda do reservatório de Sobradinho, Bahia, Brasil, mediante o uso de métodos 

de processamento de imagens. 

 

1.1.3 Objetivos específicos 

 

1- Analisar o comportamento espacial da borda do reservatório de 

Sobradinho na segmentação da banda 4 do TM LANDSAT-5 em relação a 

borda do MDE-SRTM, ASTER-GDEM-VENIR e SRTM-SWBD; 

 

2- Estudar a aplicação dos operadores de Morfologia Matemática de 

dilatação e erosão na geração de borda usando o MDE SRTM em comparação 

com segmentação da banda 4 do TM LANDSAT-5. 



 

 

2. EMBASAMENTO TEÓRICO
 

2.1 Comportamento espectral de corpos d’água no 

sensor TM - Thematic Mapper

  

O sensor TM a bordo do satélite L

passivo, o que significa que ele depende de um fonte de radiação externa, no 

caso, o Sol, para interagir com superfície da Terra, e assim, captar a energia 

refletida que chega até ele

classes em função do comprimento de onda e frequência

eletromagnético, exibido na Figura 

eletromagnética e os alvos em terra

 

Figura 2.1

 

Figura 3.2 - Interação 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

.1 Comportamento espectral de corpos d’água no sistema 

Thematic Mapper 

O sensor TM a bordo do satélite LANDSAT 5, é um sensor remoto 

passivo, o que significa que ele depende de um fonte de radiação externa, no 

, para interagir com superfície da Terra, e assim, captar a energia 

que chega até ele. A radiação eletromagnética pode ser dividida em 

classes em função do comprimento de onda e frequência, formando o espectro 

eletromagnético, exibido na Figura 2.1. A interação ideal entre a energia 

eletromagnética e os alvos em terra é ilustrada na Figura 2.2.  

.1 - Espectro Eletromagnético. Lillesand e Kiefer (1994). 

 

 

 

Interação ideal da energia eletromagnética com a superfície. 

5 

sistema 

5, é um sensor remoto 

passivo, o que significa que ele depende de um fonte de radiação externa, no 

, para interagir com superfície da Terra, e assim, captar a energia 

A radiação eletromagnética pode ser dividida em 

, formando o espectro 

entre a energia 
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Essa interação se dá, de forma ideal, segundo a equação 2.1 e em 

função do comprimento de onda �. (LILLESAND e KIEFER, 1994). 

 

��(�)  =  ��(�)  +  �
(�)  +  ��(�)   ,                                                                      

 

Onde �� é a energia incidente, �� é a energia refletida, �
 a energia 

absorvida, ��  a energia transmitida. 

 

 Tem-se, portanto, a equação 2.1 dividida por ��(�): 

 

� =  (�)  +  �(�)  +  �(�)  , 

  

Onde  é a reflectância espectral, � é a absortância espectral e � é a 

transmitância espectral. 

Nas condições naturais deve levar em consideração o efeito da 

atmosfera sobre a energia eletromagnética incidente sobre a superfície da 

Terra. A atmosfera absorve parte da energia incidente sobre ela oriunda do sol, 

bem como parte da energia refletida pela Terra (Figura 2.2). 

 

 
Figura 2.3 - Interação real da energia eletromagnética com a superfície. 

 

A equação 2.3 apresenta a radiância espectral total medida pelos 

sensores (passivos TM e ASTER) ����, dado o comprimento de onda �, em 

função da reflectância espectral ( ), da (�) transmissão da atmosfera e (��) a 

radiância atribuída à atmosfera. Tem-se, portanto: 

(2.1) 

 

(2) 
(2.2) 
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���� =  
(�).�(�).�(�)

�
 +  �� (�)                                                                                

 

Em virtude dos corpos d'água absorver praticamente todo o fluxo de 

energia radiante incidente, nas regiões do infravermelho próximo e médio (0,74 

µm a 3,00 µm) do espectro eletromagnético, estes objetos aparecem mais 

escuros em relação a áreas urbanas, solos expostos com composição arenosa, 

e afloramentos rochosos, que por sua vez refletem quantidades significativas 

de energia nessa faixa do espectro eletromagnético, e na faixa do visível, e, 

portanto, na imagem apresentam-se visualmente mais claras (JENSEN, 2009). 

Novo (2008) diz que a água apresenta baixa reflectância entre 0,38 µm e 0,7 

µm, com reflectância (ρ) <0,1, absorvendo praticamente toda a radiação acima 

de 0,7 µm. A Figura 3.4 exibe a assinatura espectral de alguns alvos naturais: 

água limpa, vegetação e solo exposto seco.  

 
Figura 2.4 - Curva espectral da água, vegetação e solo seco exposto. 

Adaptado de Lillesand e Kieffer (1994). 

 

No sensor TM LANDSAT-5, a banda 4 corresponde ao infravermelho 

próximo (0,76 µm – 0,9 µm), nota-se na Figura 3.4 a baixíssima reflectância da 

água limpa nessa faixa espectral. Essa propriedade ótica da água permite 

diferenciar corpos d’água limpa em relação a outros componentes como solo 

exposto e vegetação. Entretanto, Watanabe et al. (2010), cita que a resposta 

(2.3) 
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espectral das águas interiores, como no caso de reservatórios, está  

relacionada com substâncias presentes na coluna destes corpos d’água, e 

esses elementos, chamados de componentes opticamente ativos, são 

responsáveis pelas diferentes respostas espectrais da água captada pelos 

sensores. Novo (2001) classifica os componentes que afetam o comportamento 

espectral da água em três diferentes categorias: organismos vivos, partículas 

em suspensão e substâncias orgânicas dissolvidas. Para Jensen (2009) esses 

sedimentos podem ser provenientes de uma variedade de fontes, incluindo a 

erosão de áreas agrícolas, o intemperismo de áreas montanhosas, a erosão 

costeira causada por ondas naturais ou tráfego de embarcações e as erupções 

vulcânicas (cinzas). Miller e Mckee (2004) afirmam que corpos d’água 

interiores, assim como os costeiros, podem transportar uma carga importante 

de sedimentos em suspensão que podem afetar drasticamente as 

características de sua reflectância espectral. Doxaran, Froidefond e Castaing 

(2002) estudaram a correlação entre reflectância e sedimentos suspensos em 

águas costeiras (fitoplâncton, matéria orgânica dissolvida e partículas minerais) 

e Karaska et al. (2004) realizaram estudo sobre  a reflectância de matéria em 

suspensão em águas fluviais, analisando fatores como turbidez e clorofila, 

dentre outros. Ambos evidenciaram que esses sedimentos devem ser 

considerados na detecção de linhas de bordas devido à resposta espectral dos 

mesmos.  

As imagens adquiridas necessitam de correções radiométricas, de 

maneira que se possa converter o nível de cinza, em uma grandeza física que 

seja intrínseca aos alvos em superfícies: a reflectância. Diante das afirmações 

e equações supracitadas, foi possível seguindo a metodologia abordada no 

trabalho de Gürtler et al. (2005), transformar os níveis de cinza da imagem 

original em valores de reflectância. A Tabela 2.1 mostra os usos das bandas do 

sistema sensor TM. 
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Tabela 2.1. Características das bandas do sensor TM.Adaptado de NOVO (2008). 
Tipo de 

curva 

Região do espectro Feição espectral Característica do solo 

1 0,32 – 1,00 µm Baixa reflectância 

Forma côncava 

 

2 0,32 – 0,60 µm 

0,60 – 0,70 µm 

0,70 – 0,74 µm 

0,32 – 0,75 µm 

Gradiente decrescente 

Gradiente acentuado 

Gradiente decrescente 

Forma convexa 

Solos bem drenados 

Pouca matéria orgânica 

3 0,32 – 0,60 µm 

0,60 – 0,74 µm 

0,76 – 0,78 µm 

0,88 – 1,00 µm 

Gradiente acentuado 

Gradiente pequeno 

Gradiente decrescente 

Gradiente aumenta c/d 

Solos com conteúdo de 

ferro razoavelmente 

elevados 

4 0,32 – 2,30 µm 

0,88 – 1,30 µm 

 

Baixa reflectância 

Redução da reflectância   

Alto conteúdo de ferro e 

matéria orgânica 

5 0,75 – 1,30 µm Gradiente decrescente 

Não há banda de 

absorção de água em 

1,50 µm 

Alto conteúdo de ferro e 

baixo conteúdo de 

matéria orgânica 

 

 

 

A detecção de bordas de corpos de água por dados de sensores 

remotos possui numerosas aplicações, seja na delimitação da linha de costa 

(YOO et al., 2004), na demarcação de recife de corais (YAMANO et al., 2006), 

planícies de maré (RYU, WON e MIN, 2002) ou ainda na extração de linhas de 

contornos de lagos e reservatórios (FRAZIER e PAGE, 2000; LU et al., 2011). 

 

2.1.1 Correções atmosféricas e radiométricas de imagens do 
sensor TM 
 

 As imagens adquiridas necessitam de correções radiométricas, de 

maneira que se possa converter o nível de cinza em uma grandeza física que 

seja intrínseca aos alvos em superfícies: a reflectância. Segundo Meneses 
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e Almeida (2012), a correção radiométrica das imagens exige complexos 

algoritmos de processamento, com entrada de dados de parâmetros 

específicos das condições atmosféricas e do sensor. O processo não só 

envolve a correção atmosférica, mas a transformação da imagem digital para 

imagem de reflectância, possibilitando comparar os espectros de reflectância 

obtidos em laboratório ou no campo, com os espectros de reflectância 

extraídos da imagem. O processo de correção atmosférica, de maneira ideal, 

consiste em eliminar a interferência da atmosfera na imagem. Entre as mais 

conhecidas metodologias utilizadas para esta correção encontram-se as 

denominadas 5S (Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum) 6S 

(Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum), de Vermote 

(1997), esses métodos por vezes tem sua utilização limitada visto que 

requerem dados da espessura ótica no local e dia da obtenção da imagem, o 

que algumas vezes pode ser desconhecido. Gütler et al. (2005) utilizam o 

método desenvolvido por Chavez (1989) denominado DOS (Dark Object 

Subtraction) em seu trabalho, no qual esses apresentam uma metodologia 

automatizada para a correção de efeitos atmosféricos bem como a conversão 

de números digitais (ND) das imagens em reflectância. No método DOS a 

interferência atmosférica é estimada com base somente nos números digitais 

da imagem, o que torna mais simples e possível de ser aplicado em qualquer 

cena, pois não necessita de dados sobre as condições atmosféricas na data da 

obtenção das imagens, diferentemente dos métodos 5S ou 6S que embora 

mais sofisticados necessitam de modelos de transferência atmosférica e dados 

obtidos no campo.  

 

A metodologia abordada por Gütler et al. (2005), utilizada no presente 

trabalho, recorre à simplicidade do método DOS, que segundo Chaves (1989), 

necessita do histograma de frequência de números digitais de uma das bandas 

da imagem, de preferência da banda 1 (Azul - sensor TM), ou da de menor 

comprimento de onda, para encontrar o nível digital mais baixo em que há, 

realmente, resposta espectral de alvos. O funcionamento deste método parte 
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do princípio de que existem alvos escuros na imagem, em geral sombras de 

nuvens ou ocasionadas pela topografia, que deveriam apresentar um número 

digital muito baixo na imagem, equivalente a cerca de 1% de reflectância. 

Todavia, o valor observado do pixel mais escuro é geralmente superior, 

segundo Gütler et al. (2005) devido à dois fatores principais:  

• ao ruído do próprio sensor, que mesmo quando não está 

recebendo radiância retorna um sinal como resposta; e 

• ao espalhamento atmosférico, que exerce maior interferência nos 

comprimentos de onda mais curtos.  

A correção do ruído devido ao próprio sensor é feita aplicando-se os 

parâmetros de engenharia do satélite fornecidos e atualizados periodicamente. 

Já os efeitos atmosféricos podem ser corrigidos, entre outras formas, pelo 

método DOS. 

Chavez (1988) propõe um modelo para o cálculo do espalhamento em 

cada banda, partindo apenas do valor de ND de frequência mais baixa 

encontrado na banda de menor comprimento de onda. Esse valor é utilizado 

para identificar a condição atmosférica contemporânea à obtenção da imagem, 

o que determina o expoente do modelo de espalhamento relativo. O autor 

sugere a localização deste valor no histograma seja feita de forma subjetiva. 

Contudo, Gütler et al. (2005) procurou objetivar o método de Chaves (1988) a 

partir de cálculo do crescimento relativo da frequência de um ND em uma 

determinada banda com a frequência de ND da banda seguinte, através da 

Equação 2.4, apresentada a seguir: 

 

�% = ��� ⨯
������� 

��
 

 

Onde: 

(2.4) 
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�% é o crecimento relativo; 

�� é a frequência do NDi; 

���� é a frequência do NDi+1; 

Onde � refere-se aos valores de níveis digitais possíveis, os quais, no 

caso do sensor TM,  podem variar entre 0 e 255. 

A partir deste ponto é possível identificar o tipo de condição atmosférica 

existente durante a coleta dos dados: de muito limpa até muito opaca, de 

acordo com a classificação de Chavez (1988). Uma vez determinada a situação 

atmosférica, parte-se para o cálculo do valor do espalhamento na banda 1, que 

pode ser obtido pela subtração do equivalente em ND a 1% de reflectância do 

valor inicial, conforme a Equação 2.5. 

 

 !"�#�$�%�!"� =  &�'("_(*%+#�� −  -.�%#(�"(%�â$%�!,�   

 

Para as demais bandas, os valores de espalhamento devem ser 

ajustados para os diferentes ganhos e offsets usados pelo sistema imageador 

para coletar os dados. Os valores de ganho e offset podem ser obtidos para 

cada banda b pelas Equações 2.6 e 2.7. 

 

1!$2�3 =  
455

�6!'3��6�$3
 

 

7��*(�3 =
−455

�6!'3 − �6�$3
 

 

 (2.5) 

(2.6) 

 (2.7) 
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Onde �6�$ e �6!' são os valores de radiância mínima e máxima 

estabelecidos para o sensor e variam para cada data e sensor, e podem ser 

encontrados em Chander et al. (2009). 

 

Como a metodologia de Gütler et al. (2005) calcula, nesta etapa, o 

espalhamento das bandas considerando a amplitude de cada uma, é 

necessário calcular um fator, que é a relação entre a banda em questão e a 

banda de referência (banda 1), através da Equação 3.8.  

 

�!��# �3 =  
�3

8!

��
8! 

Onde: 

9:
�;  é o comprimento de onda médio da banda <, elevado ao expoente = 

do modelo de atmosfera, do modelo proposto por Chavez (1988);  

9>
�; é o comprimento de onda médio da banda 1, elevado ao expoente = 

do modelo de atmosfera, do modelo proposto por Chavez (1988). 

 

Em seguida o ?!$2� da banda 3 calculado na Equação 2.6 também 

deve ser normalizado, conforme mostra a Equação 2.9, sendo o denominador o 

ganho da banda 1. 

 

?!$2�_$�#63 =  
?!$2�3

?!$2��
  

 

Assim, o espalhamento atmosférico absoluto e o espalhamento 

atmosférico relativo podem ser calculados utilizando as Equações 2.10 e 2.11. 

(2.8) 

 (2.9) 
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Para realizar a correção da imagem, basta subtrair os valores inteiros de 

espalhamento relativo em cada banda correspondente.  

 

(*&!"2!6($��3 =  
 !"�#_�$�%�!" −  ���*(��

�!��# �3
 

 

(*&!"2!_#("!�� �3 =  (*&!"2!6($��3 ⨯ ?!$2�_$�#63 + ���*(�3  

  A etapa seguinte é transformar a imagem corrigida em relação à 

interferência atmosférica em valores de reflectância. Para tal, Gütler et al. 

(2005) utiliza a Equação 2.12 descrita por Luiz et al. (2003) para a 

transformação da imagem original em valores de reflectância corrigidos.  

�(�"(%�â$%�!3 =  
�@4

?!$2�3(�3ABC (D))
⨯ (-.3 − (*&!"2!#("!�� �3

)  

 

Onde: 

D = ângulo zenital solar;  

@= distância Terra-Sol em unidades astronômicas;  

�3 = valor médio da irradiância solar total na banda b, em watts/(m²×µm) 

Chander et al. (2009). 

2.2 Utilização de MDE na delimitação de corpos d’água 

 

Nesta seção serão analisados os MDE gratuitos e disponíveis para 

download no intuito de testar sua adequabilidade para detecção de borda de 

reservatório. Um Modelo Digital de Elevação, MDE, fornece informações sobre 

as formas de relevo da superfície da Terra. A representação do relevo usando 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 
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MDE é uma importante fonte de dados para aplicações em ciências da Terra e 

ambientais.  

Como exemplo de aplicações tem-se: a modelagem do campo de 

gravidade, estudos hidrológicos, cartografia topográfica, ortorretificação de 

imagens aéreas, simulação de cheias, dentre outros (HIRT, FILMER e 

FEATHERSTONE, 2010). Basicamente um MDE é uma matriz com 

coordenadas (x, y, z), correspondendo, respectivamente, à latitude, longitude e 

altitude, e articuladas numa grade TIN (Triangular Irregular Network), além de 

grades regulares (Li et al., 2004). A superfície líquida de um reservatório em 

contato com o relevo de suas margens gera uma borda que pode ser 

observada visualmente em grandes corpos de água usando imagens de 

Sensoriamento Remoto, a exemplo das imagens TM LANDSAT-5. Em outras 

palavras, a interseção do corpo de água com o relevo gera a borda do 

reservatório. Uma vez que a água represada é por uma barragem, a exemplo 

da barragem de Sobradinho, Estado da Bahia, sua borda representa um linha 

de altitude ou nível aproximadamente igual em todas as margens do 

reservatório. Os MDE gerados a partir do ASTER-GDEM-VNIR e MDE-SRTM 

são dados disponíveis para estudos de detecção de borda. A Figura 2.5 ilustra 

o tipo de MDE em TIN e em grade regular. 
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(a)     (b) 
 

Figura 2.5 - Exemplo de MDE (a) TIN e (b) Grade Regular. 
http://www.inpe.br 

  

A partir do sensor VNIR do ASTER, é possível obter o MDE usando 

estereoscopia com as bandas 3N (Nadir) e 3B (Back), operando na faixa do 

infravermelho próximo (0,78 a 0,86 µm) (HIRANO et al., 2003), e o MDE-

SRTM, obtido com a técnica InSAR (InSAR – Interferometric Synthetic Aperture 

Radar).  Duas imagens SRTM são obtidas a partir de duas antenas e são 

usadas para formar um interferograma no modo de passagem única. (PRYDE 

et al., 2007; MASSONNET e FEIGL, 1998). 

Em Zhou, Chang e Li (2009) têm-se um dos estudos de estado da arte 

sobre imagens que geram MDE. Este trabalho explora a utilização de imagens 

geradas por InSAR para diversas aplicações em Ciências da Terra e 

Ambientais, dentre elas o monitoramento e medição de níveis de água. O 

monitoramento do nível da água no caso de reservatórios é de grande valia no 

estudo e detecção de bordas visto que a geometria da superfície destes é 

delimitada pelo relevo circundante ao reservatório, isto é, a partir de 

informações do relevo do entorno de corpos d’água, é possível delimitar suas 

bordas. O modelo digital de elevação é uma representação 3-D do terreno real, 

e, portanto, é uma importante ferramenta na detecção de bordas de 

reservatórios. Bjeklie et al. (2005) realizaram com sucesso um trabalho no qual 

dados hidrológicos puderam ser mensuráveis a partir de imagens InSAR. 
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2.3 Identificação de corpos d'água usando o MDE-SRTM e produtos 

derivados 

 
 No intuito de mapear dados altimétricos dos continentes terrestres, a 

missão SRTM, a partir de 11 de fevereiro de 2000, registrou durante dez dias 

consecutivos, por meio de antenas SAR (Synthetic Aperture Radar) e técnica 

interferométrica de abertura sintética (do inglês InSAR), uma coleção de dados 

topográficos, cujas dimensões de cada bloco quadrado é de 5º x 5º 

(aproximadamente 540 km x 540 km), levantados a partir do veículo orbital 

Endeavour da NASA (National Aeronautics and Space Administration) 

(MARQUES et al. 2011). As imagens foram adquiridas por interferometria, isto 

é, elas foram adquiridas por duas antenas na forma de vetores bidimensionais. 

A primeira dimensão do vetor é dada pela posição do sensor ao longo da órbita 

(azimute), enquanto a segunda dimensão é a distância da direção de visada do 

sensor (alcance). As fases do vetor são dadas na Equação 2.13, segundo 

Rabus et al. (2003): 

  

ф(�, 4) =  −
F�

G
#�,4 + ф*%!� �,4 +  ф&#�& �,4 +  ф- �,4            ,,,,    

  

Onde λ é o comprimento de onda na faixa da banda C; ф*%!�  é a diferença de 

fase sofrida pelas ondas quando espalhadas no objeto; ф&#�& é o atraso da 

propagação da atmosfera ou ionosfera e ф- representa os ruídos (termal, 

quantização, etc.). 

 

 O interferograma é definido pela multiplicação de ambas as imagens 

SAR produzindo a diferença de fase, dada pela Equação 2.14. Na Figura 3.7, 

tem-se a linha de base entre duas antenas na aquisição de uma passagem 

(caso do SRTM) da altitude, latitude e longitude de um ponto no terreno. Na 

Figura 3.8, tem-se o braço que compõe a linha de base. 

 

ф =  ф� −  ф4 

 

(2.13) 

(2.14) 
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Onde  ф> é a fase do vetor da antena 1; 

 фH é a fase do vetor da antena 2. 

Figura 2.6. Método de aquisição de imagens do SRTM. 

Rabus et al., 2003. 

 

 

 

Figura 2.7 - Estrutura do ônibus espacial Endeavour, plataforma do SRTM. (Adaptado) 

www2.jpl.nasa.gov/srtm – Acesso em: outubro de 2011. 

 

 



 

19 

 

 

No caso dos alvos detectados com o SRTM na banda C, as 

características dielétricas dos alvos e a rugosidade da superfície são 

essenciais para entender os padrões de reflexão dos alvos em termos de 

textura e níveis de cinza, sombra, encurtamento, entre outros. A equação do 

radar de potência transmitida (Equação 2.15) (SKOLNIK, 2008) é mostrada 

abaixo: 

 

IJ =  
KL ML N OP 

(QRJL
S)S   

Onde, 

IT   é a potência transmitida 

UT é o ganho de transmissão da antena 

VJ  é a abertura efetiva ou a área da antena 

W é a seção transversal de transmissão do radar ou coeficiente de 

espalhamento 

XT  é a distância entre o transmissor e o alvo 

 

A Tabela 2.2 mostra o comprimento de onda e a frequência das bandas 

de radar. Neste trabalho foi usada a banda C do SRTM. 

 

Tabela 2.2. Bandas de Radar. Adaptado de Lillesand e Kieffer (1994). 

Banda Comprimento de onda (cm) Frequência v=cλ-1 

[MHz (106 ciclos por segundo)] 

Ka 0,75 - 1,1 40000 – 26500 

K 1,1 – 1,67 26500 – 18000 

Ku 1,67 -2,4 18000 – 12500 

X 2,4 – 3,75 12500 – 8000 

C 3,75 – 7,5 8000 – 4000 

S 7,5 – 15 4000 – 2000 

L 15 – 30 2000 – 1000 

P 30 - 100 1000 – 300 

 

 

 (2.15) 
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2.3.1 Imagens SAR e InSAR em regiões de água e planícies 

 

 

Segundo Slater et al. (2006) o sinal de radar exibe valores muito baixos 

ou não retornam valores sobre corpos d'água, resultando em áreas negras ou 

regiões “vazias” (voids). Em seu trabalho, Farr et al. (2007) evidenciaram dois 

mecanismos principais como causas dos “vazios”: encostas íngremes omitidas 

por regiões de maior elevação (shadowing) ou regiões de grade declive voltada 

para o radar (foreshortening e layover) e superfícies suaves como a água ou 

areia que reflete muito pouca energia de volta para o radar para criar uma 

imagem. No caso do MDE-SRTM os problemas de shadowing, foreshortening e 

layover não ocorrem. 

A água, nas imagens SAR, afeta a constante dielétrica da superfície, e 

com isso seu coeficiente de retro-espalhamento (NOVO, 2006), fazendo com 

que regiões alagadas comportem-se diferentemente de solo seco. Trabalhos 

como o de Guth (2006), Farr et al. (2007) e Grohmann, Ricocomini e Steiner 

(2008), afirmam que problemas envolvendo áreas de baixa declividade são 

relacionados ao ruídos inerente aos MDE-SRTM e à deficiência da reflexão dos 

sinais de radar em corpos d’água e em áreas alagadas. Rodriguez, Morris e 

Belz (2006) lista diversas fontes de erros nos dados MDE-SRTM, dentre os 

quais, atribuem esses ruídos lineares à erros de calibração estática do sistema 

InSAR, resultando numa notável observação de padrões de faixas.  Esses 

ruídos são mostrados na Figura 2.8 que apresenta em 2.8-a uma imagem 

sombreada do MDE-SRTM na região do reservatório de Sobradinho, e em 2.8-

b uma imagem TM LANDSAT-5 na banda 4. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 2.8 – Exemplo do efeito de ruído de radar SRTM em corpos d’água.  (a) Imagem sombreada SRTM. (b) imagem 

do infravermelho TM. 
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2.3.2 SRTM Water Body Data (SWBD) 

 

Slater et al. (2006) descrevem a edição de um produto, dentre outros, 

muito significativo acerca dos dados SRTM: o SRTM Water Body Data 

(SWBD). Trata-se de um conjunto de dados obtidos a partir do MDE SRTM de 

nível 2, ou seja, com resolução espacial de 30 m, editados para cada bloco e 

disponível em arquivos na extensão SHP (ESRI, 1998), que fornecem uma 

representação vetorial de linhas de borda de corpos d’água. Para garantir o 

controle de qualidade em relação à edição de corpos d’água, foram 

disponibilizados aos responsáveis pela edição de tais dados versões 

digitalizadas de cartas nas escalas de 1:50000 até 1:1000000 pertencentes à 

Agência Nacional de Inteligência Geoespacial dos Estrados Unidos (NGA – 

National Geospatial Intelligence Agency), bem como máscaras de cobertura de 

solo obtidas através do TM LANDSAT-5 oriundas de dados cujas datas de 

aquisição vão do final da década de 1980 a 1993. Estas máscaras omitiam 

intencionalmente áreas cobertas por gelo, neve, pântanos, campos agrícolas e 

de arroz e mangue. A precisão planimétrica desses dados foi especificada em 

50 m (erro médio quadrado), mas baseado na avaliação da NASA (National 

Aeronautics and Space Administration) o erro pode ser menor, de 19 m a 25 m. 

No que diz respeito a águas interiores, considerou-se lagos com comprimento 

maior ou igual a 600 m (lagos com comprimento inferior a 600 m não foram 

mapeados), conforme especificações da NIMA (2001), como é o caso do 

reservatório de Sobradinho.  

A obtenção dos dados que resultaram no produto SWBD se dá mediante 

duas abordagens distintas. A primeira trata-se de uma abordagem 

probabilística para avaliar a distribuição dos valores de intensidade dos sinais 

de retorno do radar, e a partir disto, determinar quais pixels foram mais 

parecidos com água e quais não. Sinais de radar apresentam baixos ou 

nenhum valor de retorno, resultando regiões negras ou sem dados (voids) nos 

mosaicos das imagens ortorretificadas (OIM) ascendentes e descentes (AOIM 

e DOIM). Foi utilizada técnica de limiarização ótima descrita em Sonka, Hlavac 
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e Boyle (1993), onde para cada histograma das imagens consideradas (Figura 

2.9-a) foi gerado um outro histograma suavizado a partir da segunda derivada 

do primeiro (Figura 2.9-b) e o segundo maior valor de nível de cinza do ultimo 

histograma, foi considerado o limiar ótimo terra/água.   

 

Figura 2.9 - Histograma original das OIMs (a) e histograma da segunda derivada das OIMs (b).  
Adaptado de Slater et al. (2006). 

 

Os níveis de lagos foram determinados utilizando-se de um processo de 

dois passos. Uma elevação média foi computada diretamente das elevações 

exibidas sobre a água, quando esses dados estavam disponíveis. A média da 

elevação do nível do lago foi comparada com os menos 5% das da elevação 

das suas bordas. O menor valor entre esses foi selecionado como a elevação 

do lago. 

A segunda abordagem utiliza uma versão editada da máscara de água 

como um guia para a identificação e o delineamento de corpos d’água no MDE-

SRTM. Inicialmente, a máscara de água foi filtrada para remover pequenos 

corpos d’água, agregar aglomerados de pixels de água desconexos a 

conjuntos de pixels conectados entre si, e suavizar as bordas de grandes 

corpos d’água, utilizando-se operadores morfológicos sobre a máscara original. 

Depois do processamento, os dados foram convertidos para vetores na 
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extensão SHP. Os algoritmos usados para o delineamento automático de 

corpos d’água utilizaram filtros gaussianos derivados da teoria das funções de 

energia regularizada (NORDSTROM, 1990). O melhor delineamento dos 

corpos d’água foi o polígono definido pelo conjunto de vértices, {Z[}�]>
^ , 

definindo a  função de energia apresentada na Equação 2.16:  

 

∑ �( �) + ?( �)�    

Onde: 

` É máxima verossimilhança estimada para o contorno das bordas; 

a É o termo que força o contorno a ser suave e a não se auto-intersectar. 

O polígono resultante forneceu, na maior parte das vezes, um ajuste 

perfeito aos corpos d’água dos OIMs. 

Para lagos, a estimativa de elevação foi bastante simples. Duas 

estimativas foram realizadas para a elevação do lago: a primeira estimativa de 

elevação foi tomada a partir de 24 amostras de elevação da superfície, 

ordenando-as e excluindo os 4 valores mais baixos e os 4 valores mais altos, e 

das 16 amostras restantes foi calculada a média, independente do desvio 

padrão das amostras; para segunda estimativa de elevação foi realizada a 

extração de elevações ao longo da linha de borda, e com o objetivo de eliminar 

as maiores discrepâncias foi aplicado um filtro de medianas (SLATER et al., 

2006). Para esses autores, essa abordagem forneceu uma estimativa de 

elevação com um alto nível de confiança, com a discrepância inferior a cinco 

metros.   

A diferença de elevação de corpos d’água entre os dois métodos 

abordados foi em torno de dois metros na maioria dos pontos analisados. 

A Figura 2.10-a exemplifica o resultado em uma imagem sombreada 

antes da edição e a Figura 2.10-b mostra em uma imagem sombreada após a 

(2.16) 
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edição, onde se pode notar as áreas brancas, que correspondem a regiões de 

“vazios”, e nas áreas em preto, a superfície de água editada. 

 

Figura 2.10 - Imagens SRTM sombreadas: antes da edição (a) e após a edição (b).  
Fonte: Slater, 2006 (Adaptado). 
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2.4 Identificação de corpos d'água usando o ASTER-GDEM-
VNIR 

  

 O sensor VNIR do ASTER foi projetado para fornecer dados de imagem 

em 14 bandas espectrais divididas em: visível, infravermelho 

próximo, infravermelho médio e infravermelho termal. O MDE do ASTER-

GDEM-VNIR é gerado a partir do método estereoscópico com o VNIR, com a 

aquisição de duas imagens consecutivas na mesma órbita, tendo uma área de 

sobreposição em comum de 60 km, na banda 3 ( 3N : Nadir; 3B: Back - 0,78 a 

0,86 цm), que operam na faixa infravermelho próximo (HIRANO, WELCH e 

LANG, 2003), a Figura 2.11 ilustra o método.  

 
Figura 2.11 - Método de aquisição do ASTER-GDEM-VNIR. 

Disponível em:  http://asterweb.jpl.nasa.gov/ . Acesso em agosto de 2011. 

 

A imagem obtida com o ASTER-GDEM-VNIR se apresenta visualmente 

como a variação de altitudes representadas por diferentes níveis de cinza, 

locais com maiores altitudes são representados por níveis de cinza mais altos, 

próximo à cor branca. Por conseguinte, locais com menores elevações são 

representados por níveis de cinza mais baixos, próximos à cor preta.  
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Figura 2.12 - Exemplo de MDE gerado pelo ASTER-GDEM-VNIR.  

Região do Reservatório Sobradinho. 

 

 

A Figura 2.12 exibe o mosaico do ASTER-GDEM-VNIR, e a Tabela 2.3 

apresenta as faixas espectrais das bandas do ASTER-GDEM-VNIR e a Figura 

2.13 ilustra as bandas espectrais do sobre o espectro eletromagnético. 

 

Tabela 2.3. Características técnicas das bandas do ASTER. 

 

VNIR 

Banda 1: 0.52 - 0.60 µm 

Banda 2: 0.63 - 0.69 µm 

Banda 3B: 0.76 - 0.86 µm 

Banda 3N: 0.76 - 0.86 µm 



 

28 

 

 
Figura 2.13 - Bandas Espectrais do sensor ASTER. 

Disponível em:  http://asterweb.jpl.nasa.gov/ (Adaptado). Acesso em agosto de 2011 
 

 

2.4.1 Anomalias ASTER-GDEM-VNIR associadas a corpos d’água  

Guth (2006) afirma que algumas das piores anomalias visuais no 

ASTER-GDEM-VNIR ocorrem ao longo de corpos d’água. E sugere o uso do 

SWBD como uma maneira de mascarar tais anomalias. A figura 2.14, ilustra 

esse tipo de anomalia bem como a utilização da máscara SWBD. Hirt, Filmer e 

Featherstone (2010) salienta que não há precisão nas informações em regiões 

de águas interiores contidas no ASTER-GDEM-VNIR. Isto pode causar sérios 

problemas, por exemplo, em aplicações de medição do nível de reservatórios, 

a menos que um controle altimétrico de campo seja utilizado.   

 
Figura 2.14. ASTER GDEM no Canadá (à esquerda), cobertura de corpos d’água do SRTM (à direita). 

Fonte Guth, 2010. Adaptado 
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Segundo ASTER (2009), entre os principais erros e anomalias inerentes 

ao ASTER-GDEM-VNIR, destacam-se: a anomalia de passo e o efeito topeira. 

Na geração do MDE por estereoscopia o modelo é obtido a partir de imagens 

do mesmo local obtidas de ângulos diferentes.  Esta técnica, no caso do 

ASTER-GDEM-VNIR, pode apresentar diferenças altimétricas nos valores de 

altitude localizado nos limites de cada cena utilizada para a confecção do MDE, 

acarretando em feições lineares ao longo dos limites das cenas constituintes do 

modelo. Em corpos d’água em que o nível da superfície se comporta de 

maneira dinâmica, é natural que haja diferenças de nível entre cenas 

capturadas em diferentes momentos. No ASTER-GDEM-VNIR essas 

diferenças são denominadas anomalias de passo ou step anomalies, e 

aparecem quando as imagens são sobrepostas para a geração do respectivo 

modelo. A Figura 2.15 exemplifica este tipo de anomalia. 

 

Figura 2.15. Exemplos de feições de lineares (a) a “anomalia de passo” associada (a). Fonte: ASTER (2009) 

 Estas anomalias podem representar, para o ASTER-GDEM-VNIR, uma 

descontinuidade, ou deslocamento altimétrico do relevo apresentado pelo 

modelo, assemelhando-se a um cisalhamento da superfície. A Figura 2.16 

mostra um exemplo de deslocamento altimétrico inerente à anomalia de passo. 
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Figura 2.16. Exemplo de deslocamento altimétrico causado pela anomalia de passo. 

 Fonte: ASTER (2009) Adaptado. 

O chamado efeito caminho de toupeira é descrito em ASTER (2009) 

como uma anomalia de sobreposição das cenas utilizadas no modelo, mas 

diferentemente das anomalias de passo, não se evidenciam somente nos 

limites das cenas capturadas. A ocorrência deste efeito deve-se a sobreposição 

de múltiplas cenas onde, por exemplo, a reflectância de elementos existentes 

sob a superfície de um corpo d’água captada pelo sensor, resulta em uma 

anomalia de forma curvilínea. A Figura 2.17 ilustra a anomalia caminho de 

toupeira. 

 
Figura 2.17. Exemplo do efeito “caminho de toupeira” em uma imagem sombreada ASTER GDEM (a),  

sobreposição das cenas utilizadas na confecção do ASTER-GDEM (b). 

 Fonte: ASTER (2009) Adaptado. 



 

 

2.5 Detecção de borda de reservatório
PDI  

 

2.5.1 Segmentação de imagens

 

Segundo Gonzale

segmentação subdivide uma imagem em suas partes ou objetos constituintes. 

No processo de segmentação de imagens monocromáticas são geralmente 

utilizados algoritmos baseados em uma das seguintes propriedades básicas de 

valores de níveis de cinza: descontinuidade e similaridade. 

segmentação baseadas 

considerando mudanças bruscas nos níveis de cinza, enquanto 

baseadas em similaridade 

regiões, e divisão e fusão de regiões

 Neste trabalho foi efetuada a operação de segment

crescimento de regiões

abordagem mais simples dessa técnica

um conjunto de pontos “semente” e, a partir de

anexando a cada ponto semente pixels que possuam propriedades similares 

(como nível de cinza, textura ou cor) (GONZALE

2.18 ilustra a técnica de 

matriz 4x4 com valores representando os níveis de cinza de uma imagem. À 

direita tem-se regiões delimitadas pelo grau de similaridade entre os pixels, ou 

célula desta matriz. 

Figura 2.18 – Ilustração da técnica de Segmentação por crescimento de regiões

2.5 Detecção de borda de reservatório utilizando métodos de 

Segmentação de imagens 

Gonzalez e Woods (2010) e Guimarães e Candeias (2009) a 

segmentação subdivide uma imagem em suas partes ou objetos constituintes. 

segmentação de imagens monocromáticas são geralmente 

utilizados algoritmos baseados em uma das seguintes propriedades básicas de 

ores de níveis de cinza: descontinuidade e similaridade. 

 em descontinuidades consistem em dividir a imagem 

mudanças bruscas nos níveis de cinza, enquanto 

similaridade são utilizadas para a limiarização, crescimento de 

regiões, e divisão e fusão de regiões. 

Neste trabalho foi efetuada a operação de segment

crescimento de regiões que agrupa pixels em sub-regiões 

simples dessa técnica é a agregação de pixels, que 

um conjunto de pontos “semente” e, a partir destes, faz crescer

anexando a cada ponto semente pixels que possuam propriedades similares 

(como nível de cinza, textura ou cor) (GONZALEZ e WOODS, 20

 crescimento de regiões, onde À esquerda

matriz 4x4 com valores representando os níveis de cinza de uma imagem. À 

regiões delimitadas pelo grau de similaridade entre os pixels, ou 

Ilustração da técnica de Segmentação por crescimento de regiões
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utilizando métodos de 

0) e Guimarães e Candeias (2009) a 

segmentação subdivide uma imagem em suas partes ou objetos constituintes. 

segmentação de imagens monocromáticas são geralmente 

utilizados algoritmos baseados em uma das seguintes propriedades básicas de 

ores de níveis de cinza: descontinuidade e similaridade. Técnicas de 

em dividir a imagem 

mudanças bruscas nos níveis de cinza, enquanto técnicas 

limiarização, crescimento de 

Neste trabalho foi efetuada a operação de segmentação por 

regiões ou regiões. A 

s, que inicia com 

faz crescer as regiões 

anexando a cada ponto semente pixels que possuam propriedades similares 

e WOODS, 2010). A Figura 

À esquerda tem-se uma 

matriz 4x4 com valores representando os níveis de cinza de uma imagem. À 

regiões delimitadas pelo grau de similaridade entre os pixels, ou 

 
Ilustração da técnica de Segmentação por crescimento de regiões. 
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A segmentação por crescimento de regiões depende de dois parâmetros 

iniciais, a similaridade e a área. A medida de similaridade, conforme INPE 

(2011) está baseada na distância euclidiana entre os valores médios dos níveis 

de cinza de cada região, assim, duas regiões são consideradas distintas caso a 

distância entre as suas médias seja superior ao limite de similaridade adotado. 

Regiões com área menor que o mínimo escolhido são absorvidas pelas regiões 

adjacentes mais similares a estas. 

O processo de segmentação, segundo Brites, Bias e Santa Rosa (2012), 

faz com que o contexto em que se encontra inserido o pixel seja considerado 

na classificação, isto é, leva em conta as características do meio (regiões) e 

não exclusivamente os valores espectrais dos pixels. Como regra geral dos 

algoritmos de segmentação, fica a cargo de o usuário definir o limiar de 

similaridade e o tamanho mínimo para os pixels contidos na região. Esse 

processo, inevitavelmente, acaba levando a procedimentos de tentativa e erro 

até que se consiga uma configuração apropriada dos segmentos gerados. Essa 

tarefa se torna mais complexa na medida em que mais heterogênea é a área 

de estudo.  Por limiar de similaridade deve-se entender o grau de similitude 

entre o pixel candidato à inclusão em um determinado segmento e os 

parâmetros estatísticos referentes aos pixels que já fazem parte do segmento 

em questão. O tamanho mínimo dos polígonos, também conhecido por limiar 

de área, se refere ao número mínimo de pixels admitidos em qualquer um dos 

segmentos. (BRITES, BIAS e SANTA ROSA, 2012).  

 

2.5.2 Morfologia matemática em imagens binárias 

 

 Morfologia matemática é uma teoria para análise da estrutura espacial e 

tem como objetivo analisar as formas e modelos dos objetos. (CANDEIAS e 

TAVARES JUNIOR, 2012). Gonzalez e Woods (2010), afirmam que a 

linguagem da morfologia é a teoria dos conjuntos, pois os objetos encontrados 

nas imagens são representados pelos conjuntos em morfologia matemática. 

Esses conjuntos são membros do espaço 2-D de números inteiros (Z²), em que 
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cada elemento do conjunto é um vetor bidimensional, cujas coordenadas são 

(x,y) de um pixel branco ou preto, dependendo da convenção.  

 Bannon e Barrera (1993) afirmam a existência de quatro operadores 

morfológicos básicos, a partir destes, pode-se decompor quaisquer operadores 

morfológicos, são eles: dilatação (δ), erosão (ε), anti-dilatação e anti-erosão. 

Neste trabalho, foram utilizados os operadores morfológicos de dilatação (δ) e 

erosão (ε). 

 Seja E um conjunto não vazio. Um elemento genérico de E é um 

mapeamento de E em {0,1}, isto é para cada elemento de E a função binária f 

toma um único valor 0 ou 1. Uma função binária definida em E é denotada 

genericamente por: 

� ∶  � → {�, �}   

 

O conjunto de todas as funções binárias definidas em E é denotado por 
{0,1}E, tem-se então  � d {�, �}�. (Banon e Barrera, 1994). 

 Analogamente, uma imagem binária é a representação gráfica de uma 
matriz, onde cada célula ou pixel, assume unicamente o valor de 0 ou 1. 

  

2.5.2.1 Erosão morfológica 

 Sendo A e B conjuntos de Z², ou seja, vetores bidimensionais, a erosão 

de A por B é dada por:  

ef(
) = { D |(f)D ⊆ i}    (3.8) 

Em outras palavras, essa equação (2.18) indica que a erosão de A por B 

é o conjunto de todos os pontos z, de forma que B, transladado por z está 

contido em A. Onde o conjunto B é considerado o elemento estruturante, ou 

pequeno conjunto ou subimagem usada para examinar uma imagem buscando 

propriedades de interesse (Gonzalez e Woods, 2010). A Figura 2.19 mostra um 

exemplo de erosão. 

(2.17) 

(2.18) 
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Figura 2.19 - Exemplo de erosão morfológica, onde A é a imagem e B é o elemento estruturante. 

 

3.5.2.2 Dilatação morfológica 

 Com A e B como conjuntos de Z², a dilatação de A por B, indicada por 

j f(
), é definida como: 

j f(
)  =  { D | (fk)D ∩  
 ≠  ∅}   

Esta equação (2.19) baseia-se na reflexão de B (op) em torno de sua origem, 

seguida da translação dessa área por D. A dilatação de A por B é o conjunto de 

todos os elementos de D de forma que (op) e A se sobreponham em pelo menos 

um elemento. (Gonzalez e Woods, 2010). A Figura 2.20 apresenta um exemplo 

de dilatação. 

 

Figura 2.20 - Exemplo de dilatação morfológica, onde A é a imagem e B é o elemento estruturante. 

(2.19) 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Área de Estudo 

A área de estudo é a borda do reservatório da usina hidroelétrica de 

Sobradinho, Estado da Bahia. Trata-se do maior lago artificial do mundo e é 

monitorado pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF). O 

reservatório localiza-se em uma região do curso médio do Rio São Francisco 

de balanço hídrico negativo, e a geologia apresenta embasamento sedimentar 

e cristalino. A vegetação predominante é a caatinga. A Figura 3.1 exibe a 

região do reservatório de Sobradinho. 

Em Correia e Dias (2003) e Dantas (2005) é abordada a caracterização 

física do reservatório de Sobradinho, que possui uma área de 4214,3 km2 na 

sua cota máxima de 392,5 m tendo 280 km de comprimento máximo e largura 

variável de 5 a 50 km; enquanto a cota mínima é de 380,5 m. As dimensões do 

reservatório de Sobradinho recomendam uso de imagens de resolução 

espacial de 30 m para realizar testes na escala de 1:150000 sobre os melhores 

métodos detectores de borda para as imagens atualmente gratuitas. 

 

 Figura 3.1 - Localização do reservatório de Sobradinho. Adaptado de CPRM (2006). 
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A Geologia do entorno do reservatório de Sobradinho (CPRM, 2006) 

predominante nas suas margens é composta pelas unidades geológico-

ambientais indicadas no Mapa de Geodiversidade do Estado da Bahia, cujo 

recorte inerente à área do reservatório é apresentado na Figura 3.2. A geologia 

da área, além do relevo, qué é muito variável (desde movimentado até muito 

suave próximo das margens), mostra afloramentos do embasamento cristalino 

até depósitos sedimentares superficiais, e uso e ocupação do solo basicamente 

rural e agrícola, predominante nas margens do reservatório. Estas são 

características importantes a considerar no comportamento espectral dos alvos 

nas bordas do reservatório. O relevo é um dos fatores importantes para o 

comportamento das bordas do reservatório que tende a ter bom retro-

espalhamento no MDE-SRTM, enquanto a linha divisória água-terrenos 

emersos, tendo a responder melhor na banda 4 do sensor TM LANDSAT-5.  

 

 Figura 3.2 – Recorte do Mapa de Geodiversidade do Estado da Bahia.  Adaptado de CPRM (2006). 



37 

 

O mapa de Pluviometria do Estado da Bahia atribui os menores índices à 

região do reservatório de Sobradinho (menor que 800 mm) com base no ano de 2003, 

conforme Figura 3.3. Esta característica ressalta o contraste entre o solo e a água, o 

que contribui para a distinção entre solo e água na região do espectro eletromagnético 

correspondente ao infravermelho próximo, que no caso do sensor TM diz respeito à 

banda 4. 

 

 

 

  

Figura 3.3 – Recorte do Mapa de Pluviometria do Estado da Bahia. Ano de 2003. 
Dispónível em: http://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/mapa_pluviometria.pdf 

 



 

3.4 Abordagem Metodológica

 

 

Figura 3.4 

Abordagem Metodológica 

 

.4 – Fluxograma obedecido pela abordagem metodológica adotada
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Fluxograma obedecido pela abordagem metodológica adotada. 
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A Figura 3.4 apresenta um fluxograma da abordagem metodológica 

adotada no presente trabalho. Inicialmente foram realizados processamentos 

independentes entre os dados de entrada utilizados: os MDE-SRTM e ASTER-

GDEM-VNIR, e imagens TM LANDSAT-5.  

Todas as etapas do processamento foram realizadas no software SRING 

(Sistema de Processamento de Informações Georrefenciadas, versão 5.1.7), 

desenvolvido pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), disponível 

gratuitamente na internet (http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/download.php). 

Todos os dados ASTER-GDEM-VNIR e MDE-SRTM e informações utilizadas 

neste trabalho foram obtidos gratuitamente. 

Os dados e imagens utilizadas no presente trabalho tiveram suas áreas 

delimitadas pelo retângulo formado pelas coordenadas exibidas na tabela 3.1. 

Tabela 3.1. Coordenadas dos cantos: superior direito e inferior esquerdo do retângulo envolvente. 

 Canto superior direito Canto superior esquerdo 

Latitude  09° 03’ 00,33” S 10° 27’ 41,40” S 

Longitude 40° 43’ 08,45” O 42° 37’ 27,27” S   

 

 Tendo em vista a dinâmica do nível de água do reservatório de 

Sobradinho e a heterogeneidade temporal das imagens e MDE utilizados no 

presente trabalho, fez-se necessária a compatibilização dos dados utilizados. O 

MDE ASTER-GDEM-VNIR apresentou características que inviabilizaram o uso 

das datas de aquisição das imagens utilizadas na sua confecção, questão que 

será tratada na seção 3.4 deste capítulo, pertinente ao referido modelo. O MDE 

SRTM foi gerado a partir dos dados obtidos na missão da NASA que ocorreu 

entre os dias 11 e 22 do mês de fevereiro de 2000. As imagens LANDSAT TM 

utilizadas neste trabalho foram escolhidas com base em períodos cuja cota 

média mensal do reservatório fosse próxima à cota no período da missão 

SRTM. Os dados relativos às cotas médias mensais do nível de superfície do 

reservatório de Sobradinho foram disponibilizados pela CHESF, na forma de 

uma planilha eletrônica, para o período compreendido entre janeiro de 2000 e 
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dezembro de 2011. Em posse desses dados, e com objetivo de compatibilizar 

as imagens e modelos utilizados, verificou-se na referida planilha que a cota 

média mensal desse reservatório, em fevereiro de 2000, período da missão 

SRTM, foi de 387,24 m. A partir dessa informação, foram selecionados os 

meses cujas cotas médias fossem compatíveis com a cota de fevereiro de 

2000, com intervalo de ± 1 m (de 386,24 m a 388,24 m). A tabela 3.2 apresenta 

os meses que possuem cota média mensal compatível com a de fevereiro de 

2000. 

Tabela 3.2 - Datas das cotas compatíveis com fevereiro de 2000. 

Mês Ano Cota Mês Ano Cota 

02 2000 387,24 10 2006 387,97 

08 2000 387,60 11 2006 387,66 

09 2000 386,67 12 2006 388,18 

01 2001 387,39 09 2007 388,23 

02 2001 387,24 10 2007 387,47 

03 2001 386,78 03 2008 387,87 

02 2002 387,62 09 2008 387,78 

06 2002 388,22 10 2008 386,53 

07 2002 387,48 01 2009 387,02 

08 2002 386,54 09 2010 388,16 

02 2003 386,94 10 2010 386,95 

03 2003 387,61 11 2010 386,29 

04 2003 388,25 12 2010 386,59 

07 2003 386,91 01 2011 387,65 

02 2004 387,14 10 2011 387,94 

05 2004 387,99 11 2011 386,98 

06 2004 387,45 12 2011 387,35 

11 2005 388,03 
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3.3 TM LANDSAT-5  

Devido a sua localização, para cobrir toda a extensão do reservatório de 

Sobradinho, fez-se necessário o uso de um mosaico de 4 cenas TM LANDSAT 

5, conforme a tabela 3.3. 

Tabela 3.3. Cenas TM LANDSAT-5 utilizadas. 

Orbita/Ponto 217/66 217/67 218/66 218/67 

Data de aquisição 29/08/2011 24/09/2009 16/05/2011 18/09/2010 

 

Das quatro cenas utilizadas, apenas em uma (218/67) foi possível uma 

compatibilização dos dados distribuídos pela USGS (United States Geological 

Survey) com as datas de cotas de interesse disponibilizadas pela CHESF, as 

três cenas restantes (218/66, 217/66 e 217/67) não dispunham de imagens 

disponíveis em condições de uso em nenhuma das referidas datas, portanto 

tiveram seu uso restrito a complementar visualmente a extensão do 

reservatório. A Figura 3.5 mostra o mosaico das quatro referidas cenas, 

recortadas pelo retângulo envolvente delimitado pelas coordenadas na Tabela 

3.2. 

Diante do exposto, as análises realizadas com relação ás imagens TM 

LANDSAT-5 reservam-se à cena pela órbita-ponto 218/67, que por sua vez é 

responsável por cobrir 79,2% (2051,36 km²) da área total do reservatório em 

questão (2590,1 km²). 



 

Figura 3.5 - Mosaico de imagens TM, banda 4 (Infravermelho próximo), da região do reservatório de Sobradinho.

As imagens TM LANDSAT

submetidas a correções radiométricas, de maneira que se pudesse converter o 

nível de cinza de cada pixel para reflectância

das imagens da banda 4 do sensor TM, foram  realizados testes com o objetivo 

de estimar valores para o parâmetro de 

observações de valores de níveis de cinza, correspondentes à reflectância dos 

alvos da cena, evidenciando

intervalo de valores de níveis de cinza (reflectância). A Figura 

fatiamento radiométrico, ou seja, divide a figura colorida em 10 níveis de cinza 

(reflectância) sendo os limites inferior e superior deste fatiamento

respectivamente.  

Mosaico de imagens TM, banda 4 (Infravermelho próximo), da região do reservatório de Sobradinho.

 

As imagens TM LANDSAT-5 utilizadas no presente trabalho foram 

correções radiométricas, de maneira que se pudesse converter o 

nível de cinza de cada pixel para reflectância. Depois das devidas correções 

as imagens da banda 4 do sensor TM, foram  realizados testes com o objetivo 

de estimar valores para o parâmetro de similaridade. Portanto, foram realizadas 

observações de valores de níveis de cinza, correspondentes à reflectância dos 

alvos da cena, evidenciando-se pixels que correspondam a determinado 

intervalo de valores de níveis de cinza (reflectância). A Figura 3.6

fatiamento radiométrico, ou seja, divide a figura colorida em 10 níveis de cinza 

(reflectância) sendo os limites inferior e superior deste fatiamento
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Mosaico de imagens TM, banda 4 (Infravermelho próximo), da região do reservatório de Sobradinho. 

5 utilizadas no presente trabalho foram 

correções radiométricas, de maneira que se pudesse converter o 

Depois das devidas correções 

as imagens da banda 4 do sensor TM, foram  realizados testes com o objetivo 

similaridade. Portanto, foram realizadas 

observações de valores de níveis de cinza, correspondentes à reflectância dos 

se pixels que correspondam a determinado 

6 apresenta um 

fatiamento radiométrico, ou seja, divide a figura colorida em 10 níveis de cinza 

(reflectância) sendo os limites inferior e superior deste fatiamento: 0 e 255, 



 

Figura 3.6– Fatiamento radiométrico do mosaico de imagens TM, banda 4 (Infravermelho próximo), da região do 

 É possível observar

representada predominantemente em tons de azul correspond

baixos níveis de reflectância

fora dos limites do reservatório, implicando na presença de algumas sombras 

de nuvens, reconhecidas pelo deslocamento sistemático em relações em a

pixels de alta reflectância (vermelho) adjacente 

áreas em tons de azul mais claro são atribuídas à sombra residual de relevo

Contudo a geometria do reservatório é facilmente percebida mediante este 

fatiamento radiométrico. 

A partir de então, 

área alagada pertencente ao reservatório, foi realizad

aproximado que apresentasse visualmente 

Fatiamento radiométrico do mosaico de imagens TM, banda 4 (Infravermelho próximo), da região do 

reservatório de Sobradinho. 

 

É possível observar na Figura 3.6 que a área alagada do reservatório 

predominantemente em tons de azul correspondentes aos mais 

baixos níveis de reflectância. Observam-se também regiões em tons de azul 

fora dos limites do reservatório, implicando na presença de algumas sombras 

de nuvens, reconhecidas pelo deslocamento sistemático em relações em a

lectância (vermelho) adjacente a essas sombras. Algumas 

áreas em tons de azul mais claro são atribuídas à sombra residual de relevo

ontudo a geometria do reservatório é facilmente percebida mediante este 

 

 com o objetivo de identificar o limite da reflectância da 

área alagada pertencente ao reservatório, foi realizada uma busca a um valor 

apresentasse visualmente todo a área do reservatório.
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Fatiamento radiométrico do mosaico de imagens TM, banda 4 (Infravermelho próximo), da região do 

área alagada do reservatório é 

entes aos mais 

também regiões em tons de azul 

fora dos limites do reservatório, implicando na presença de algumas sombras 

de nuvens, reconhecidas pelo deslocamento sistemático em relações em aos 

essas sombras. Algumas 

áreas em tons de azul mais claro são atribuídas à sombra residual de relevo. 

ontudo a geometria do reservatório é facilmente percebida mediante este 

objetivo de identificar o limite da reflectância da 

uma busca a um valor 

reservatório. 



 

A literatura consultada, a exemplo de Novo (2008) e 

admite que a água, em condições ideais, na faixa do infravermelho apresenta 

os menores valores de reflectância possíveis. No caso de um reservatório com 

as dimensões e a dinâmica do Sobradinho, pode

reflectância devido possivelmente à presença sedimentos em suspensão, 

vegetação flutuante ou subaquática, ou ainda áreas rasas alagadas, dentre 

outras causas. Em seguida foram isolados valores de reflectância sobre a cena 

da banda 4 TM em apreço, de modo a permitir a seleç

pudesse ser admitido como parâmetro para a 

cena. O intervalo de 40 a 50 

correspondente à reflectância que visivelmente define a área alagad

reservatório de Sobradinho. 

definição de interface água

um limiar de reflectância (ND) para a identificação da área alagada do 

reservatório em questão. 

Figura 3.7 – Área selecionada: retângulo a sudoeste do mosaico da banda 4 do TM. 

consultada, a exemplo de Novo (2008) e 

admite que a água, em condições ideais, na faixa do infravermelho apresenta 

os menores valores de reflectância possíveis. No caso de um reservatório com 

as dimensões e a dinâmica do Sobradinho, pode-se perceber um aumento na 

do possivelmente à presença sedimentos em suspensão, 

vegetação flutuante ou subaquática, ou ainda áreas rasas alagadas, dentre 

guida foram isolados valores de reflectância sobre a cena 

da banda 4 TM em apreço, de modo a permitir a seleção de um valor que 

pudesse ser admitido como parâmetro para a identificação de água na referida 

O intervalo de 40 a 50 demonstrou conter o limite de níveis de cinza 

correspondente à reflectância que visivelmente define a área alagad

de Sobradinho. A Figura 3.7 apresenta uma área de complexa 

definição de interface água-solo, selecionada para auxiliar a determinação de 

um limiar de reflectância (ND) para a identificação da área alagada do 

reservatório em questão.  

Área selecionada: retângulo a sudoeste do mosaico da banda 4 do TM. 
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consultada, a exemplo de Novo (2008) e Jensen(2009), 

admite que a água, em condições ideais, na faixa do infravermelho apresenta 

os menores valores de reflectância possíveis. No caso de um reservatório com 

se perceber um aumento na 

do possivelmente à presença sedimentos em suspensão, 

vegetação flutuante ou subaquática, ou ainda áreas rasas alagadas, dentre 

guida foram isolados valores de reflectância sobre a cena 

ão de um valor que 

água na referida 

o limite de níveis de cinza 

correspondente à reflectância que visivelmente define a área alagada do 

7 apresenta uma área de complexa 

solo, selecionada para auxiliar a determinação de 

um limiar de reflectância (ND) para a identificação da área alagada do 

 

Área selecionada: retângulo a sudoeste do mosaico da banda 4 do TM.  
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A Figura 3.8 mostra a ampliação da área destacada na Figura 3.7, bem 

como o fatiamento radiométrico desta área para os limiares de reflectância: 40, 

50 e 60, representados nesta figura pelas áreas coloridas. 

 

 

Figura 3.8 – Ampliação da área selecionada. Banda 4 do TM sem fatiamento (a), fatiamento radiométrico da banda 4 

do TM com o limiar de 40 (b),  fatiamento radiométrico da banda 4 do TM com o limiar de 50 (c), fatiamento 

radiométrico da banda 4 do TM com o limiar de 60(d). 

 É possível observar na Figura 3.8-a a complexidade da definição uma 

linha de borda através do gradiente espectral encontrado na área selecionada: 

os pixels em tons mais escuros predominantemente correspondem a áreas 

alagadas, porém algumas áreas próximas às margens do reservatório, na 

região evidenciada nesta figura, dificultam a interpretação da imagem. Nota-se 

ainda, a presença de sombra de nuvens representadas analogamente em tons 

escuros. A Figura 3.8-b mostra o fatiamento radiométrico da área selecionada 
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cujo limiar é de 40, onde se pode observar que para a maior parte do 

reservatório, nesta área, existe uma correspondência dos pixels evidenciados 

pelo fatiamento de 0 a 40, e as áreas alagadas na região. Contudo, existem 

áreas cujo tom escuro pode ser interpretado como áreas alagadas que não 

foram contempladas pelo fatiamento radiométrico. A Figura 3.8-c apresenta o 

fatiamento radiométrico de 0 a 50 onde se pode observar a diminuição da 

extensão de áreas não contempladas pelo fatiamento 0-40. Na Figura 3.8-d se 

observam os surgimentos de pixels evidenciados pelo fatiamento radiométrico 

0-60, que por sua vez correspondem predominantemente às sombras 

causadas pelo relevo. Mediante tais fatos, optou-se por utilizar o valor de 50 

como limiar de reflectância para a área do reservatório de Sobradinho na Bahia 

equivalente à cena da banda 4 do sensor TM (órbita/ponto: 218/67) para a 

operação de segmentação por crescimento de regiões no software SPRING.  

 O algoritmo de segmentação de imagens por crescimento de regiões 

utilizado no SPRING 5.1.7 sugere a utilização de um valor numérico de 

similaridade que corresponda à média do intervalo de níveis de cinza admitido 

para determinada classe de alvo na superfície, neste caso: as áreas alagadas. 

Portanto, foram realizados testes com o valor de média (25) e o valor do limiar 

de reflectância (50) para avaliar o comportamento da segmentação por 

crescimento de regiões neste caso. A Figura 4.9 apresenta a ampliação da 

área selecionada exposta na Figura 3.7, como resultado da operação de 

segmentação por crescimento de regiões com os valores de similaridade 25 

(Figura 3.9-a) e 50 (Figura 3.9-b) sendo o valor empregado como parâmetro de 

área igual a pixel. 

Na Figura 3.9 pode-se obervar que as regiões geradas para 3.9-a são 

mais numerosas que a 3.9-b devido à diferença do parâmetro de similaridade 

utilizado (25 e 50, respectivamente). Nota-se que na Figura 3.9-b há certa 

negligência das regiões segmentadas em áreas cuja reflectância é relativamete 

alta em relação ao entorno devido a diferença de ampliture dos valores de 

similaridade utilizados na segmentação por crescimento de regiões. A Figura 

3.10 apresenta o resultado da operação de segmentação por crescimento de 
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regiões cujos valores de similaridade são 25 e 50, para 3.10-a e 3.10-b, 

respectivamente, e área mínima de 10 pixels. O resultado se mostra análogo 

ao representado na Figura 3.9, porém com perda de detalhe vinculado ao 

tamanho da área mínima (10), em pixels, para cada região segmentada. A 

Figura 4.11 apresenta, por sua vez, a segmentação por crescimento de regiões 

cujo valor de similaridade para 3.9-a é de 25 e para 3.9-b é de 50, com o valor 

de área, em pixels, comum a ambos de 50.  

Nas Figuras 3.9-a, 3.10-a e 3.11-a nota-se uma separação de regiões 

coerente com os alvos observáveis na cena (banda 4 do sensor TM) no que diz 

respeito ao ND correspondente à reflectância na cena. Nestas foram utilizadas 

o valor de similaridade entre regiões de 25, com valores de área de 1, 10 e 50, 

respectivamente. Em contrapartida, feições lineares não condizentes com o 

contorno do reservatório apresentaram-se nas imagens cuja segmentação foi 

feita a partir do valor de similaridade 25, evidenciadas por setas vermelhas nas 

Figuras 3.9-a, 3.10-a e 3.11-a. Em nenhum outro ponto da imagem 

segmentada, relativo à porção da cena coberta por água, houve reincidência de 

feições lineares. 

Nas Figuras  3.9-b, 3.10-b e 3.11-b apresentam a segmentação por 

crescimento de regiões para os valores de similaridade 50 e área de 1, 10 e 50 

pixels, respectivamente. E possível perceber que o nível de detalhamento das 

regiões geredas é inferior ao obtido na segmentação de similaridade 25. Nota-

se ainda, principalmente na Figura 3.11-b, o surgimento de novas regiões 

segmentadas nas áres internas do reservatório, bem como a omissão de 

regiões segmentadas pelo valor de similaridade 25 (setas azuis nas Figuras 

3.9-b, 3.10-b e 3.11-b).  

As segmentações apresentadas nas Figuras 3.9-a, 3.10-a e 3.11-a, 

mostraram-se superiores em definição e conservação da linha de borda do 

reservatório de Sobradinho. Portanto, optou-se pelo uso do valor de 

similaridade 25, para a obtenção de uma borda do reservatório através de 

segmentação por crescimento de regiões, visto que tais valores minimizam a 

perda de informação. O valor parametral de área de 1 pixel será utilizado no 
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presente trabalho pelo maior nível de detalhamento obtido no processo de 

segmentação. Embora o ganho de tempo ou o custo computacional inerente à 

operação de segmentação por crescimento de regiões não seja foco deste 

trabalho, sugere-se que seja levado em consideração, caso haja necessidade, 

a relação custo computacional por nivel de detalhamento das feições de 

superfícies. Quanto menor o valor de similaridade e área empregados em uma 

operação de segmentação por crescimento de regiões, maior o custo 

computacional envolvido. 

 

 



 

Figura 3.9 – Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 25 e área 1 (a), 
Segmentação por crescimento de

 

Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 25 e área 1 (a), 
Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 50 e área 1 (b).
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Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 25 e área 1 (a),  
regiões com similaridade 50 e área 1 (b).



 

 Figura 3.10 – Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 25 e área 10 (a), 
Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 50 e área 10 (b).

Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 25 e área 10 (a), 
Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 50 e área 10 (b).
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Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 25 e área 10 (a),  
Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 50 e área 10 (b). 



 

Figura 3.11 – Segmentação por crescimento de reg

Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 50 e área 50 (b)

Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 25 e área 50 (a), 

Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 50 e área 50 (b)
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iões com similaridade 25 e área 50 (a),  

Segmentação por crescimento de regiões com similaridade 50 e área 50 (b). 



 

Usando o processo de segmentação por crescimento de regiões 

(similaridade: 25; e área: 1) 

Sobradinho, borda esta que foi tomada como referência neste trabalho

convencionou-se chamá

na banda 4 do TM, é exibida na Figura 

Figura 3.12 - Borda B4 obtida pela segmentação 

 

o processo de segmentação por crescimento de regiões 

(similaridade: 25; e área: 1) foi possível obter uma borda do reservatório de 

radinho, borda esta que foi tomada como referência neste trabalho

se chamá-la de Borda B4. A borda B4, obtida a partir da imagem 

, é exibida na Figura 3.12.   

obtida pela segmentação de imagens por crescimento de regiões (em vermelho) 
banda 4 do sensor TM. 
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o processo de segmentação por crescimento de regiões 

borda do reservatório de 

radinho, borda esta que foi tomada como referência neste trabalho, 

obtida a partir da imagem 

 

(em vermelho) a partir da 



 

3.4 ASTER-GDEM-VNIR 

O modelo ASTER

foi mosaicado a partir de 

apresentadas na tabela 3

 

Tabela 

 

 

 

 

 

Figura 3

Imagem 

ASTGTM_S10W041_dem

ASTGTM_S10W042_dem

ASTGTM_S10W043_dem

ASTGTM_S11W041_dem

ASTGTM_S11W042_dem

ASTGTM_S11W043_dem

ASTER-GDEM-VNIR da região do reservatório de Sobradinho 

ir de seis imagens oriundas da banda 3 (3B e 3N) 

3.4, e exibido na Figura 3.13.  

Tabela 3.4. Cenas ASTER-GDEM-VNIR utilizadas. 

3.13 - Mosaico das imagens do ASTER-GDEM-VNIR. 

Latitude  Longitude 

ASTGTM_S10W041_dem 10° S 41° W 

ASTGTM_S10W042_dem 10° S 42° W 

ASTGTM_S10W043_dem 10° S 43° W 

ASTGTM_S11W041_dem 11° S 41° W 

ASTGTM_S11W042_dem 11° S 42° W 

ASTGTM_S11W043_dem 11° S 43° W 
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da região do reservatório de Sobradinho 

imagens oriundas da banda 3 (3B e 3N) 

 

 



 

As datas das imagens utilizadas na confecção do modelo 

GDEM-VNIR é um dado inexistente nos serviços de distribuição, pois o 

ASTER-GDEM-VNIR foi 

em diferentes datas, fato observado

imagem sombreada da região equivalente ao modelo 

Figura 

  

 

 

 

 

 

 

As datas das imagens utilizadas na confecção do modelo 

é um dado inexistente nos serviços de distribuição, pois o 

foi montado a partir da estereoscopia de imagens obtidas 

, fato observado na Figura 3.15. A Figura 3.14

imagem sombreada da região equivalente ao modelo ASTER-GDEM

Figura 3.14 - Imagem sombreada do ASTER-GDEM-VNIR. 
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As datas das imagens utilizadas na confecção do modelo ASTER-

é um dado inexistente nos serviços de distribuição, pois o 

montado a partir da estereoscopia de imagens obtidas 

14 apresenta a 

GDEM-VNIR.  

 



 

Figura 3.15 - Ampliação do Ampliação do ASTER-GDEM-VNIR com cotas em vermelho. 
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A Figura 3.16 apresenta o produto do fatiamento altimétrico do modelo 

ASTER-GDEM-VNIR com os valores de altitude de 380,5 m, 392,5 m (cota 

mínima e máxima de operação da Barragem fornecido pela CHESF, 

respectivamente) e 387,24 m (valor médio para o mês de fevereiro 

Este fatiamento foi realizado com o intuito de se avaliar a possibilidade de 

utilização do ASTER-GDEM

do nível do reservatório, porém a fragmentação ao longo do fatiamento deste 

modelo inviabiliza a sua utilização deste para o fim buscado neste trabalho.

Figura 3.16 – Fatiamento altimétrico do

 

 

 

 

.16 apresenta o produto do fatiamento altimétrico do modelo 

VNIR com os valores de altitude de 380,5 m, 392,5 m (cota 

mínima e máxima de operação da Barragem fornecido pela CHESF, 

387,24 m (valor médio para o mês de fevereiro 

Este fatiamento foi realizado com o intuito de se avaliar a possibilidade de 

GDEM-VNIR para o fatiamento altimétrico de cotas acima 

do nível do reservatório, porém a fragmentação ao longo do fatiamento deste 

a sua utilização deste para o fim buscado neste trabalho.

Fatiamento altimétrico do ASTER-GDEM-VNIR em três níveis.
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.16 apresenta o produto do fatiamento altimétrico do modelo 

VNIR com os valores de altitude de 380,5 m, 392,5 m (cota 

mínima e máxima de operação da Barragem fornecido pela CHESF, 

387,24 m (valor médio para o mês de fevereiro de 2000). 

Este fatiamento foi realizado com o intuito de se avaliar a possibilidade de 

VNIR para o fatiamento altimétrico de cotas acima 

do nível do reservatório, porém a fragmentação ao longo do fatiamento deste 

a sua utilização deste para o fim buscado neste trabalho. 

 

em três níveis. 



 

Nota-se do detalhe exibido na Figura 

superfície do reservatório fornecida pelo 

metros, bem como a presença de anomalias inerentes ao modelo, portanto,

não é possível considerar a

reservatório de Sobradinho

visto na Figura 3.17. 

 Figura 3.17 – Borda gerada pelo fatiamento altimétrico do

  

 

 

se do detalhe exibido na Figura 3.15, que a diferença de altitude na 

superfície do reservatório fornecida pelo modelo ASTER GDEM chega a 14 

bem como a presença de anomalias inerentes ao modelo, portanto,

considerar a borda gerada por fatiamento altimétrico

reservatório de Sobradinho pela descontinuidade da mesma, como pode ser 

Borda gerada pelo fatiamento altimétrico do ASTER-GDEM-VNIR
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, que a diferença de altitude na 

o ASTER GDEM chega a 14 

bem como a presença de anomalias inerentes ao modelo, portanto, 

por fatiamento altimétrico do 

pela descontinuidade da mesma, como pode ser 

VNIR. 
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3.5 Os dados MDE-SRTM 

 Os dados da missão SRTM utilizados constituem-se do MDE-SRTM com 

resolução espacial de 90 metros, e um importante produto gerado pelo 

processamento de seus dados, o SWBD, que por sua vez consiste na 

vetorização de corpos d’água disponibilizadas na extensão SHP. Esses dados 

forneceram duas bordas distintas, que serão consideradas a seguir. 

 Os arquivos SRTM-SWBD, caracterizam-se por si só, em uma borda 

validada pela NGA (National Geospatial Intelligence Agency), identificada no 

presente trabalho como borda BWB. Para tal foram mosaicados quatro 

arquivos disponibilizado no formato Shapefile, como mostra a tabela 3.5. 

Tabela 3.5 – cenas SRTM-SWDB. 
Arquivo Latitude Longitude 

W041s10s.shp 41° W 10° S 
W042s10s.shp 42° W 10° S 
W043s10s.shp 43° W 10° S 
W043s11s.shp 44° W 11° S 

 

 A borda BWB, obtida através do mosaico dos arquivos supracitados, é 

apresentada na Figura 3.18. 



 

Figura 3.18 - Borda vetorizada a partir de dados SRTM pela 

 O MDE SRTM, disponível na forma de uma imagem em níveis de cinza, 

foi obtido pelo mosaico de 4 imagens, apres

nomenclatura da articulaçã

Brasileiro de Geografia  e Estatística (IBGE), como mostra a

ilustrado na Figura 3.19

Figura 3.20: 

Tabela 3.6. Imagens SRTM utilizadas, por índices de nomenclatura.

 
SC-23-X-D 

  

a partir de dados SRTM pela National Geospatial Intelligence Agency
no presente trabalho, de BWB. 

 

O MDE SRTM, disponível na forma de uma imagem em níveis de cinza, 

foi obtido pelo mosaico de 4 imagens, apresentadas pelo índice de 

nomenclatura da articulação compatível com a escala 1:250000 do Instituto 

Brasileiro de Geografia  e Estatística (IBGE), como mostra a 

9. O mosaico das imagens MDE-SRTM é exibido na 

 

. Imagens SRTM utilizadas, por índices de nomenclatura. 

 
SC-23-Z-B 

 
SC-24-V-C 

 
SC-24-Y-A 
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Agency (NGA), chamada, 

O MDE SRTM, disponível na forma de uma imagem em níveis de cinza, 

pelo índice de 

000 do Instituto 

 Tabela 3.6  e 

SRTM é exibido na 



 

Figura 3.19

Fonte: http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/ba/sc

Figura 4.20 – Mosaico do 

 

 – Articulação compatível com a escala 1:250.000 (IBGE). 

http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br/download/ba/sc-23-z-c.htm. Acesso em fevereiro de 2011

Mosaico do MDE SRTM, região do Reservatório de Sobradinho, Bahia
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. Acesso em fevereiro de 2011. 

 

o Reservatório de Sobradinho, Bahia. 



 

O MDE-SRTM foi submetido 

seja, foram selecionados os pixels deste modelo baseado 

regulares de mesma altitude, desta forma o fatiamento altimétrico

regiões onde a altitude 

Sobradinho cedida pela CHESF para o período da missão SRTM, ou seja, 

387,27 m. A Figura 3.21

níveis de altitude: 380,5 m, 387,5 m e 392,5 m, representando o valor mínimo 

de operação da barragem de Sobradinho, o valor da cota média mensal do 

mês de fevereiro de 2000, e o valor da cota máxima de

respectivamente. A Figura 

modelo à cota de 387,24 metros. 

 

 

Figura 3.21

foi submetido no SPRING a um fatiamento altimétrico, 

seja, foram selecionados os pixels deste modelo baseado 

altitude, desta forma o fatiamento altimétrico

 é igual ou inferior à cota do nível do reservatório de 

Sobradinho cedida pela CHESF para o período da missão SRTM, ou seja, 

1 apresenta o produto do fatiamento altimétrico em três 

níveis de altitude: 380,5 m, 387,5 m e 392,5 m, representando o valor mínimo 

de operação da barragem de Sobradinho, o valor da cota média mensal do 

mês de fevereiro de 2000, e o valor da cota máxima de operação da barragem, 

respectivamente. A Figura 3.22 mostra o produto do fatiamento altimétrico do 

modelo à cota de 387,24 metros.  

Figura 3.21 – Fatiamento altimétrico do MDE SRTM em três níveis. 
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a um fatiamento altimétrico, ou 

seja, foram selecionados os pixels deste modelo baseado em intervalos 

altitude, desta forma o fatiamento altimétrico exibiu as 

a do nível do reservatório de 

Sobradinho cedida pela CHESF para o período da missão SRTM, ou seja, 

apresenta o produto do fatiamento altimétrico em três 

níveis de altitude: 380,5 m, 387,5 m e 392,5 m, representando o valor mínimo 

de operação da barragem de Sobradinho, o valor da cota média mensal do 

operação da barragem, 

mostra o produto do fatiamento altimétrico do 

 



 

 

Diante dos erros

detectou-se uma nuvem

entrada no processamento de imagens 

contínua da qual pudesse ser extraída mais uma borda para análise. 

aplicadas técnicas de 

morfológicas de dilatação

desse tipo de técnica na determinação de bordas a 

do fatiamento altimétrico do MDE SRTM

imagem referente ao MDE SRTM para a região do reservatório de Sobradinho.

 

 

Figura 3.22 - Resultado do fat

Diante dos erros, imprecisões e ruídos presentes neste modelo, 

m de pixels coplanares, que foi utilizada 

entrada no processamento de imagens de maneira a encontrar uma superfície 

a qual pudesse ser extraída mais uma borda para análise. 

aplicadas técnicas de morfologia matemática, aplicando

dilatação e erosão, dos pixels de interesse, para avaliação 

desse tipo de técnica na determinação de bordas a partir de regiões residuais 

do fatiamento altimétrico do MDE SRTM. A Figura 4.21 apresenta 

imagem referente ao MDE SRTM para a região do reservatório de Sobradinho.

Resultado do fatiamento altimétrico sobre o MDE-SRTM para 38
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imprecisões e ruídos presentes neste modelo, 

 como dado de 

contrar uma superfície 

a qual pudesse ser extraída mais uma borda para análise. Foram 

aplicando operações 

, para avaliação 

de regiões residuais 

presenta a área da 

imagem referente ao MDE SRTM para a região do reservatório de Sobradinho. 

 

SRTM para 387,24 m. 



 

Sobre os pixels cuja altitude 

morfológica de dilatação, com elemento estrutural 3x3, nas oito direções 

possíveis: superior, inferior, esquerda, direita, superior direita, superior 

esquerda, inferior direita e infe

superfície contínua. Após 

apresentada na Figura 3.23

Figura 3.23 - Superfície gerada pela dilatação morfológica do fatiamento altimétrico do MDE SRTM 

Em seguida, aplicou

direções e com elemento estrutural de 3x3, com o mesmo número de 

interações utilizadas na operação de dilatação morfológica, ou seja, vinte 

interações. Como resultado, obteve

vetorizada para a geração do que se convencionou chamar de borda BD. A 

Figura 3.24 mostra a superfície gerada nesse procedimento e a Figura 

mostra a borda BD vetorizada a partir desta.

xels cuja altitude é de 387,24 m, foi aplicada a operação 

morfológica de dilatação, com elemento estrutural 3x3, nas oito direções 

superior, inferior, esquerda, direita, superior direita, superior 

esquerda, inferior direita e inferior esquerda; com o objetivo de encontrar uma 

pós 12 interações, obteve-se a superfície desejada

3.23.  

gerada pela dilatação morfológica do fatiamento altimétrico do MDE SRTM 

 

aplicou-se a operação morfológica de erosão, nas oito 

com elemento estrutural de 3x3, com o mesmo número de 

interações utilizadas na operação de dilatação morfológica, ou seja, vinte 

Como resultado, obteve-se uma superfície contínua cuja borda foi 

vetorizada para a geração do que se convencionou chamar de borda BD. A 

mostra a superfície gerada nesse procedimento e a Figura 

mostra a borda BD vetorizada a partir desta. 
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, foi aplicada a operação 

morfológica de dilatação, com elemento estrutural 3x3, nas oito direções 

superior, inferior, esquerda, direita, superior direita, superior 

com o objetivo de encontrar uma 

a superfície desejada, 

gerada pela dilatação morfológica do fatiamento altimétrico do MDE SRTM – 12 interações. 

se a operação morfológica de erosão, nas oito 

com elemento estrutural de 3x3, com o mesmo número de 

interações utilizadas na operação de dilatação morfológica, ou seja, vinte 

uma superfície contínua cuja borda foi 

vetorizada para a geração do que se convencionou chamar de borda BD. A 

mostra a superfície gerada nesse procedimento e a Figura 3.25 



 

Figura 3.24 - Superfície gerada pela erosão morfológica do produto da a dilatação morfológica do fatiamento altimétrico gerada pela erosão morfológica do produto da a dilatação morfológica do fatiamento altimétrico 

do MDE SRTM – 12 interações. 
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gerada pela erosão morfológica do produto da a dilatação morfológica do fatiamento altimétrico 



 

Figura 

 

Figura 3.25 - Borda obtida por Morfologia Matemática – BD.  

. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Bordas BD e ASTER-GDEM-VNIR 

 Os pixels correspondentes a uma mesma altitude exibida pelo 

fatiamento altimétrico do MDE SRTM foram utilizados como dados de entrada 

nas operações de dilatação e erosão morfológica com o intuito de gerar uma 

superfície coesa, visto que os pixels resultantes do fatiamento altimétrico 

apresentam-se dispersos em si. As operações de dilatação e erosão 

morfológicas oferecidas pelo SPRING tem uso limitado no que tange ao uso de 

elementos estruturantes, visto que a todos os pixels aos quais sejam aplicadas 

estas operações de morfologia matemática, utilizam o mesmo elemento 

estruturante, sendo esta situação pouco interessante para quando objetiva-se 

obter uma superfície coerente com a complexidade geométrica encontrada nas 

bordas de um reservatório, como se pode observar na Figura 4.1. 



 

 

Figura 4.1 – detalhes da Borda BD, obtida por operadores de morfologia matemática, ilustrando a perda de informação 

Nota-se na Figura 

inerentes a borda do reservatório de Sobradinho. No capítulo pertinente às 

recomendações, apresenta

considerada para minimizar tais perdas de informações de supe

detecção de bordas de reservatório por meio 

Observou-se que, na utilização da técnica de fatiamento altimétrico 

realizada no ASTER-

associados à confecção do MDE em áreas 

uso no delineamento de borda de reservatórios, bem como de corpos d’água 

em geral, porém na seção pertinente 

sobre a utilização de dados do ASTER

SRTM. 

 

detalhes da Borda BD, obtida por operadores de morfologia matemática, ilustrando a perda de informação 
do método utilizado. 

se na Figura 4.1 que a borda BD negligencia feições geométricas 

inerentes a borda do reservatório de Sobradinho. No capítulo pertinente às 

recomendações, apresenta-se inicialmente uma alternativa que pode ser 

considerada para minimizar tais perdas de informações de supe

detecção de bordas de reservatório por meio da utilização do MDE SRTM.

se que, na utilização da técnica de fatiamento altimétrico 

-GDEM-VNIR, tornam-se aparentes vários erros 

associados à confecção do MDE em áreas alagadas, portanto invalidando seu 

de borda de reservatórios, bem como de corpos d’água 

em geral, porém na seção pertinente às recomendações é sugerido um estudo 

sobre a utilização de dados do ASTER-GDEM-VNIR, bem como do MDE 
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detalhes da Borda BD, obtida por operadores de morfologia matemática, ilustrando a perda de informação 

.1 que a borda BD negligencia feições geométricas 

inerentes a borda do reservatório de Sobradinho. No capítulo pertinente às 

se inicialmente uma alternativa que pode ser 

considerada para minimizar tais perdas de informações de superfície para a 

da utilização do MDE SRTM.  

se que, na utilização da técnica de fatiamento altimétrico 

se aparentes vários erros 

alagadas, portanto invalidando seu 

de borda de reservatórios, bem como de corpos d’água 

é sugerido um estudo 

VNIR, bem como do MDE 
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4.2 Afastamento entre as bordas B4 e BWB 

Todas as imagens usadas para extração de perfil topográfico e 

radiométrico estão no Sistema Geodésico de Referência WGS84 (World 

Geodetic Reference System 1984) e no sistema de projeção UTM (Universo 

Transverso de Mercator), e escala nominal de 1:150000. 

 Nesta seção são abordadas as comparações feitas entre as bordas B4 e 

BWB, mediante perfis topográficos (derivados do modelo SRTM, porém 

modelados pela NASA) e perfis radiométricos (derivados da imagem da banda 

4 do sensor TM-5). Foi realizada a correção radiométrica das imagens TM-5 

(na banda 4) utilizadas para transformar os valores em número digital da 

imagem em refletância. 

 Primeiramente foram escolhidos trechos de afastamento entre essas 

bordas sob três tipos:  

1- Locais onde a borda B4 é externa à borda BWB;  

2- Locais onde a borda BWB é externa à B4;  

3- Locais onde as bordas coincidem, ou seja, onde se cruzam.  

 

4.2.1 Borda B4 externa à BWB 

Foram selecionados 5 trechos de afastamento enumerados conforme 

apresentado na Figura 4.2. Nesses trechos foram gerados perfis topográficos e 

radiométricos das áreas compreendidas entre as bordas B4 e BWB, com a B4 

externa. Os perfis foram enumerados ordenadamente no sentido Oeste-Leste. 

Estes perfis foram obtidos trançando-se linhas entre as bordas, tomando-se 

como origem a borda B4, como pode ser visto, por exemplo, na Figura 4.3-a. 

A Tabela 4.1 exibe os seguintes valores: valores de altitudes iniciais e 

finais, encontrados nas bordas B4 e BWB, respectivamente; valores máximos e 

mínimos encontrados ao longo do perfil; o afastamento entre as bordas, em 

metros e a declividade média do trecho. A Tabela 4.2 exibe os seguintes 

valores: a reflectância nas bordas B4 e BWB, respectivamente; os valores 



 

 

máximos e mínimos de reflectância encontrados ao longo do perfil; e o valor da 

reflectância média de cada perfil. 

forma mais detalhada, as áreas 1, 2, 3, 4 e 5

como os respectivos perfis 

Figura 4.2 - Áreas selecionadas para geração dos perfis

Tabela 4.1. Dados dos perfis topográficos

Perfil Afastamento  
(m) 

1 3348 
2 2549 
3 1404 
4 756 
5 908 

 

Tabela 4.2. Dados dos perfis radiométricos

Perfil Afastamento 
(m) 

Reflectância

1 3348,00 
2 2549,00 
3 1404,00 
4 756,00 
5 908,00 

 

imos de reflectância encontrados ao longo do perfil; e o valor da 

reflectância média de cada perfil. As figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 

as áreas 1, 2, 3, 4 e 5, mostradas na Figura 

como os respectivos perfis topográficos e radiométricos. 

reas selecionadas para geração dos perfis topográficos entre os afastamentos B4-BWB

externa à borda BWB. 

 
Dados dos perfis topográficos – áreas 1, 2, 3, 4 e 5 

Altitude 
B4 

Altitude 
BWB 

Maior 
Altitude 

Menor  
Altitude 

390,0 390,42 392,2 387,6 
391,7 390,9 391,8 388,4 
392,5 389,0 392,6 388,4 
393,1 398,5 399,6 387,5 
389,3 393,2 393,8 387,8 

radiométricos – áreas 1, 2, 3, 4 e 5 

Reflectância 
B4 

Reflectância 
BWB 

Maior 
Reflectância 

Menor  
Reflectância

39,60 13,51 39,60 10,13 
41,33 17,25 41,33 15,00 
40,53 13,68 40,53 12,00 
43,70 22,00 43,70 19,62 
44,04 24,24 44,04 21,49 
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imos de reflectância encontrados ao longo do perfil; e o valor da 

e 4.7 exibem de 

a Figura 4.2, bem 

BWB, onde a borda B4 

Declividade 
média (%) 

0,6 
0,4 
0,5 
1,39 
0,83 

Reflectância 
Reflectância 

média  
26,56 
18,68 
16,89 
26,21 
25,23 



 

 

 

Figura 4.3 – Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).
 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil 

   

  

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).
topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 
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Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 



 

 

Figura 5.4 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM

 

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 
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Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 



 

 

  

Figura 5.5 - Área selecionada 

 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM

 

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 
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para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 



 

 

 

Figura 5.6 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

 Perfil topográfico (SRTM) (b). Pe

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 
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Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 



 

 

Figura 5.7 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 
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Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 
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A borda B4 (banda do mosaico das cenas 217-66 de 29-ago-2011; 217-

67 de 24-set-2009; 218-66 de 18-09-2010; 218-09-2010) em vermelho, obtida 

por segmentação e utilizada como referência neste trabalho, delimita a região 

alagada do reservatório de Sobradinho com boa aproximação como comprova 

a linha da interface água-terreno emerso, a precisão da composição espectral.  

Na Tabela 5.1 os valores dos perfis variam de 390 a 389 m, bem 

próximo da cota de fevereiro de 2000 (época da missão SRTM) cuja cota 

informada pela CHESF para fev-2000 é de 387,24 m, e a cota mínima é de 

380,5 m, e máxima de 392,5 m. Observando-se as Figuras 4.2-1, 4.3-1, 4.4-1, 

4.5-1 e 4.6-1, a borda MDE-SRTM tem menor penetração nas reentrâncias das 

margens onde a drenagem avança aos terrenos emersos (devido à baixa 

penetração do feixe interferométrico das antenas do sistema sensor do SRTM), 

maior penetração em relação à imagem de B4. A declividade média das cinco 

áreas, conforme apresentada na Tabela 4.1, bem como a variação de altitude 

ao longo dos perfis, demonstram que a área é relativamente plana, portanto 

passíveis de erros oriundos do sistema sensor do SRTM que destaca melhor o 

relevo mais movimentado (ver Seção 2.3.1). As áreas examinadas nesta seção 

apresentam-se predominantemente constituídas de sedimentos cenozóicos 

inconsolidados ou pouco consolidados, depositados em meio aquoso, 

configurações características de planícies fluviais ou flúvio-lacustres. 

Uma vez que está estabelecido que corpos d’água assumam valores de 

refletância mais baixos de 0 a 50 (ver Capítulo 3, Seção 3.3), nota-se nos perfis 

radiométricos (Figuras 4.2-c, 4.3-c, 4.4-c, 4.5-c e 4.6-c), que os maiores valores 

registrados ao longo destes perfis corresponde aos valores de refletância da 

borda B4, sem que, em nenhum dos perfis, esse valor supere o limite 

estabelecido de 50. Diante deste fato, pode-se observar que o valor de 

refletância, mostrados nos perfis, decresce à medida que a distância relativa à 

borda B4 aumenta, o que é explicado pelo fato de que regiões de margens de 

copos d’água podem apresentar sinais de solos úmidos, sedimentos em 

suspensão, ou até mesmo a visibilidade do solo através da água onde houver 

menos sedimentos em suspensão. 



 

 

4.2.2 BWB externa à B4

Assim como na seção anterior

afastamento, enumerados ordenadamente no sentido 

Nesses trechos foram gerados perfis topográficos (baseado

radiométricos (baseado nas imagens TM

Figura 4.8 apresenta áreas selecionadas em l

apresentou externa à borda B4.

Figura 4.8 - Áreas selecionadas para geração dos perfis 

A Tabela 4.3 exibe os seguintes valores: valores de altitudes iniciais e 

finais, encontrados nas bordas BWB e B4, respectivamente; valores máximos e 

mínimos encontrados ao longo do perfil; o afastamento entre as bordas, em 

metros e a declividade média do trecho. A T

valores: a refletância nas bordas BWB e B4, respectivamente; os valores 

máximos e mínimos de refletância

refletância média de cada perfil. As figuras

BWB externa à B4 

Assim como na seção anterior, foram selecionados cinco

afastamento, enumerados ordenadamente no sentido Oeste-Leste (Figura 

Nesses trechos foram gerados perfis topográficos (baseados no MDE

radiométricos (baseado nas imagens TM-5 corrigidas radiometricamente).

áreas selecionadas em locais onde a borda BWB se 

apresentou externa à borda B4. 

Áreas selecionadas para geração dos perfis topográficos e radiométricos entre os afastamentos

.3 exibe os seguintes valores: valores de altitudes iniciais e 

finais, encontrados nas bordas BWB e B4, respectivamente; valores máximos e 

mínimos encontrados ao longo do perfil; o afastamento entre as bordas, em 

metros e a declividade média do trecho. A Tabela 4.4 exibe os seguintes 

nas bordas BWB e B4, respectivamente; os valores 

refletância encontrados ao longo do perfil; e o valor da 

ia de cada perfil. As figuras 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 
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selecionados cinco trechos de 

este (Figura 4.8). 

s no MDE-SRTM) e 

corrigidas radiometricamente). A 

ocais onde a borda BWB se 

entre os afastamentos BWB-B4. 

.3 exibe os seguintes valores: valores de altitudes iniciais e 

finais, encontrados nas bordas BWB e B4, respectivamente; valores máximos e 

mínimos encontrados ao longo do perfil; o afastamento entre as bordas, em 

exibe os seguintes 

nas bordas BWB e B4, respectivamente; os valores 

encontrados ao longo do perfil; e o valor da 

 e 4.13 exibem 
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de forma mais detalhada, as áreas 6, 7, 8, 9, e 10, mostradas na Figura 4.8, 

bem como os respectivos perfis topográficos e radiométricos, partindo da borda 

BWB em direção à borda B4. No detalhe das bordas as linhas azuis 

representam a borda BWB e as linhas vermelhas representam a borda B4. Os 

perfis foram gerados nos locais onde a borda BWB se se localiza fora das 

áreas alagadas, portanto, externa à borda B4. 

Tabela 4.3. Ampliação Dados dos perfis topográficos – áreas 6, 7, 8, 9 e 10. 

Perfil Afastamento  
(m) 

Altitude 
B4 

Altitude 
BWB 

Maior 
Altitude 

Menor  
Altitude 

Declividade 
média (%) 

6 306 394,4 393,1 394,4 393,1 1,07 
7 216 396,0 386,7 396,0 386,5 1,47 
8 347 397,4 389,3 397,9 389,3 2,68 
9 713 391,9 389,3 392,9 389,3 1,11 
10 444 395,6 393,4 395,6 390,5 1,53 

 

Tabela 4.4. Dados dos perfis radiométricos – áreas 6, 7, 8, 9 e 10. 

Perfil Afastamento  
(m) 

Reflectância 
BWB 

Reflectância 
B4 

Maior 
Reflectância 

 

Menor  
Reflectância 

Reflectância 
média (%) 

6 306,00 170,44 55,10 254,00 55,10 195,24 
7 216,00 165,37 83,60 253,59 83,60 204,13 
8 347,00 254,00 55,76 254,00 55,76 218,07 
9 713,00 219,62 60,18 219,62 59,22 174,81 
10 444,00 211,68 107,21 254,00 107,21 226,52 

 

 

  



 

 

 

Figura 4.9 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as 

 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM

 

 

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 
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bordas B4 e BWB (a). 



 

 

 

Figura 4.10 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM

 

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 
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Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 



 

 

 

Figura 4.11 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM

 

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 

80 

 

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 



 

 

Figura 4.12 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM

 

 

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 
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Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 



 

 

  

Figura 4.13 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).

Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 
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Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 
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Como já afirmado, a borda B4 é utilizada como referência neste trabalho 

delimita a região alagada do reservatório de Sobradinho. Sendo assim, como a 

borda BWB localiza-se externamente à borda B4, os perfis topográficos e 

radiométricos mostrados nas Figuras 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13 apresentam 

os perfis de áreas externas à área alagada do reservatório de Sobradinho.  

Observando-se os perfis topográficos mostrados nas Figuras 4.9-a, 4.10-

a, 4.11-a, 4.12-a e 4.13-a, nota-se que a ondulação dos relevos apresentada 

nestes perfis é inferior a aquelas em que a diferença entre bordas compreende 

a área alagada (Figuras 4.3-a, 4.4-a, 4.5-a, 4.6-a e 4.7-a), devido aos ruídos 

sistemáticos do sistema sensor SRTM para corpos d’água na banda C. Nota-se 

ainda que as cotas iniciais, relativas à borda BWB são superiores às cotas 

finais (borda B4), evidenciando assim que a borda B4 ocupa áreas menos 

elevadas. Este efeito de mapeamento de borda é devido à tendência geral do 

sistema sensor do SRTM, e a modelagem da NASA/NGA geradora da borda 

BWB, de retroespalhar melhor nas elevações com maior declividade do que 

nas áreas planas. 

O perfil topográfico mostrado na Figural 5.12-b exibe elevações entre as 

duas bordas, enquanto o perfil topográfico mostrado na Figura 4.13-b 

apresenta uma depressão no terreno entra as duas bordas (BWB e B4), estas 

observações podem apontar verdadeiras elevações no terreno já que ao se 

visualizar o perfil radiométrico da mesma área (Figura 4.13-c), observa-se que 

nas proximidades da borda B4 (aos 444 m de afastamento da borda BWB) há 

um declínio na curva de refletância, visto que os perfis radiométricos mostrados 

nas figuras 4.9-c, 4.10-c, 4.11-c, 4.12-c e 4.13-c apresentam valores finais de 

refletância (borda B4) localizados abaixo do limiar de refletância de valor 50 

escolhido, para a banda 4 do sensor TM (Seção 3.3), mantendo assim a 

coerência com os valores de refletância estabelecidos. As áreas examinadas 

nesta seção apresentam-se predominantemente constituídas de coberturas 

cenozoicas detrito-lateríticas, característicos de superfícies aplainadas. 

  



 

 

4.2.3 Bordas B4 e BWB coincidentes

Considerando os pontos coincidentes entre as bordas 

selecionados 5 trechos onde as bordas coincidiam

partir destes, gerados perfis topográficos (

Esses trechos são mostrados na Figura 

ordenadamente no sentido 

 

Figura 5.14 - Áreas selecionadas para geração dos perfis 

A Tabela 4.5 exibe os seguintes valores: 

de altitudes iniciais no cruzamento das bordas BWB e B4, e finais obtidos 

arbitrariamente em direção 

encontrados ao longo do perfil; o afastamento entre as bordas, em metros e a 

declividade média do trec

Bordas B4 e BWB coincidentes 

Considerando os pontos coincidentes entre as bordas B4 e BWB, foram 

trechos onde as bordas coincidiam, isto é, cruzavam

partir destes, gerados perfis topográficos (MDE-SRTM) e radiométricos (TM

Esses trechos são mostrados na Figura 5.14, e são enumerados 

ordenadamente no sentido Oeste-Leste.  

Áreas selecionadas para geração dos perfis topográficos e radiométricos entre os afastamentos

 

.5 exibe os seguintes valores: comprimento medido, 

de altitudes iniciais no cruzamento das bordas BWB e B4, e finais obtidos 

arbitrariamente em direção ao terreno emerso; valores máximos e mínimos 

encontrados ao longo do perfil; o afastamento entre as bordas, em metros e a 

declividade média do trecho.  
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B4 e BWB, foram 

cruzavam-se e, a 

SRTM) e radiométricos (TM-5). 

, e são enumerados 

entre os afastamentos BWB-B4. 

comprimento medido, valores 

de altitudes iniciais no cruzamento das bordas BWB e B4, e finais obtidos 

; valores máximos e mínimos 

encontrados ao longo do perfil; o afastamento entre as bordas, em metros e a 
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A Tabela 4.6 exibe os seguintes valores: comprimento medido, a 

refletância no ponto onde as bordas BWB e B4 se cruzam; os valores máximos 

e mínimos de refletância encontrados ao longo do perfil; e o valor da refletância 

média de cada perfil. 

Tabela 4.5. Dados dos perfis topográficos – áreas 11, 12, 13, 14 e 15. 

Perfil Comprimento 
medido  
(m) 

Altitude 
B4xBWB 

Altitude 
Final 

Maior 
Altitude 

Menor  
Altitude 

Declividade 
média (%) 

11 271,00 397,00 409,90 441,67 395,40 1,07 
12 2793,00 465,56 390,90 479,47 388,16 0,47 
13 659,00 398,66 393,66 398,66 388,17 2,77 
14 594,00 397,51 388,50 397,51 384,66 1,11 
15 1360,00 417,50 390,00 417,50 378,47 1,70 

 

Tabela 4.6. Ampliação Dados dos perfis radiométricos – áreas 11, 12, 13, 14 e 15. 

Perfil Comprimento 
medido  
(m) 

Reflectância 
B4xBWB 

Reflectância 
Final 

Maior 
Reflectância 

 

Menor  
Reflectância 

Reflectância 
média (%) 

11 271,00 137,63 18,00 247,85 16,01 86,04 
12 2793,00 81,53 12,00 109,18 11,21 50,39 
13 659,00 153,16 20,36 254,00 19,70 116,01 
14 594,00 125,59 21,99 245,80 13,50 101,88 
15 1360,00 32,39 33,00 162,52 26,56 66,40 

 

 



 

 

Figura 4.15 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).
 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).
Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 
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Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 



 

 

Figura 4.16 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).
 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM

 

 

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).
Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 
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Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 



 

 

Figura 4.17 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).
 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM

 

 

 

 

 

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).
Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 
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Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 



 

 

Figura 4.18 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).
 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).
Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 
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Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 



 

 

Figura 4.19 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).
 Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM

 

 Os perfis gerados e apresentados nas Figuras 
4.19 não demonstram relação entre a top
obervados na cena como motivo de convergência ou divergência entre bordas, 
sendo observada a heterogeneidade presente no comportamento da boda 
BWB em todos os trechos considerados. 

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a).
Perfil topográfico (SRTM) (b). Perfil radiométrico (TM-5) (c). 

Os perfis gerados e apresentados nas Figuras 4.15, 4.16,
.19 não demonstram relação entre a topografia ou a reflectância dos alvos 

obervados na cena como motivo de convergência ou divergência entre bordas, 
sendo observada a heterogeneidade presente no comportamento da boda 

trechos considerados.  
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Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB (a). 

.16, 4.17, 4.18 e 
ografia ou a reflectância dos alvos 

obervados na cena como motivo de convergência ou divergência entre bordas, 
sendo observada a heterogeneidade presente no comportamento da boda 



 

 

4.2.4 Direção dos Afastamentos entre 

  

Além do comprimento dos afastamentos existentes entre as bordas nos 
quinze trechos selecionados e apresentados nas seções anteriores (5.1.2, 
5.1.3 e 5.1.4) foram observadas as direções dos afastamentos entre as bordas 
BWB E B4 nos dez trechos onde foram registrados afastamentos entre as 
bordas mencionadas. Para ilustrar
verificados, a Figura 5.
comprimento dos afastamentos e do azimute verificados. 
os valores de afastamento entre as bordas B4 e BWB o lado da borda do 
reservatório em que se encontraram (Norte ou Sul), a presença ou não de 
reentrâncias nas regiões circundantes ao reservatório, bem como o azimute 
das linhas de perfil. 

Figura 4.20 - Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB
representam os afastamentos em que a borda B4

afastamentos em que a borda BWB é extern

Direção dos Afastamentos entre as bordas B4 e BWB

Além do comprimento dos afastamentos existentes entre as bordas nos 
quinze trechos selecionados e apresentados nas seções anteriores (5.1.2, 
5.1.3 e 5.1.4) foram observadas as direções dos afastamentos entre as bordas 

trechos onde foram registrados afastamentos entre as 
bordas mencionadas. Para ilustrar, de maneira geral, os afastamentos 
verificados, a Figura 5.20 apresenta o diagrama de roseta em função do 
comprimento dos afastamentos e do azimute verificados. A Tabel
os valores de afastamento entre as bordas B4 e BWB o lado da borda do 
reservatório em que se encontraram (Norte ou Sul), a presença ou não de 
reentrâncias nas regiões circundantes ao reservatório, bem como o azimute 

Área selecionada para mensuração do afastamento entre as bordas B4 e BWB. Os círculos em vermelho 
afastamentos em que a borda B4 é externa à borda BWB. Os círculos em azul representam os 

afastamentos em que a borda BWB é externa à borda B4.  
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as bordas B4 e BWB  

Além do comprimento dos afastamentos existentes entre as bordas nos 
quinze trechos selecionados e apresentados nas seções anteriores (5.1.2, 
5.1.3 e 5.1.4) foram observadas as direções dos afastamentos entre as bordas 

trechos onde foram registrados afastamentos entre as 
os afastamentos 

em função do 
A Tabela 5.7 mostra 

os valores de afastamento entre as bordas B4 e BWB o lado da borda do 
reservatório em que se encontraram (Norte ou Sul), a presença ou não de 
reentrâncias nas regiões circundantes ao reservatório, bem como o azimute 

 

. Os círculos em vermelho 
é externa à borda BWB. Os círculos em azul representam os 
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Tabela 4.7 - Fatores analisados para o afastamento entre as bordas B4 e BWB. 

Perfil 
Lado da 

borda Reentrâncias 

Azimute 

aproximado 

(Graus)  Afastamento Perfil 
1 Norte Sim 40 3348 1 
2 Norte Sim 134 2549 2 
3 Norte Sim 210 1404 3 
4 Sul Sim 2 756 4 
5 Sul Sim 9 908 5 
6 Norte Não 273 306 6 
7 Sul Não 172 216 7 
8 Norte Não 13 347 8 
9 Sul Sim 187 713 9 

10 Norte Sim 253 444 10 
11 Norte Sim - 0 11 
12 Sul Sim - 0 12 
13 Norte Não - 0 13 
14 Norte Não - 0 14 
15 Sul Não - 0 15 

 

Os maiores afastamentos ocorreram em locais em que a borda B4 se 

localizou externamente à borda BWB. Fato que, possivelmente, se deve a 

baixa declividade do terreno nestas regiões pela deficiência do sistema sensor 

SRTM em captar o retorno pelo retroespalhamento que se dá em terrenos 

deste tipo, ou ainda pela possível de existência pela umidade do solo na 

região, o que dificulta a demarcação da linha de borda observadas nos dados 

SWBD. A presença de reentrâncias nos trechos analisados foi considerada nas 

análises mediante contribuição que estas feições poderiam adicionar aos 

afastamentos obtidos. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Foram realizados vários experimentos para encontrar a detecção mais 

precisa da borda do reservatório de Sobradinho – BA, testando o uso do MDE-

SRTM, ASTER-GDEM-VNIR, operadores de Morfologia Matemática, borda 

SRTM-SWBD, e a segmentação da banda 4 do TM LANDSAT-5. 

A investigação metodológica aqui realizada indica que a segmentação 

da banda 4 do TM LANDSAT-5 é o método mais adequado para detecção de 

borda de reservatório de Sobradinho – BA, na escala de 1:150000. A borda de 

outros reservatórios, a exemplo do reservatório de Itaparica no Rio São 

Francisco, pode também usar a segmentação da borda B4. 

A aplicação da segmentação da borda 4 do LANDSAT-5 pode ser feita 

em mapeamento temático do uso e ocupação do solo, estudos sobre 

desertificação e EIA-RIMA tomando a borda do corpo de água como linha 

aproximada de referência para gestão ambiental. 

Uma das limitações do uso da segmentação do uso da banda 4 do TM 

LANDSAT-5 é que o sistema satélite está inativo. Por outro lado, o CBERS-3 

está com o lançamento previsto para novembro de 2012, e suas imagens serão 

disponíveis gratuitamente. 

Os dados ASTER-GDEM-VNIR não são adequados para detecção de 

borda porque o MDE é formado por mosaicos de imagens com de diferentes 

épocas implicando em diferentes níveis de água, o que acarretaria em bordas 

descontínuas. Outros motivos que impossibilita a utilização do modelo ASTER-

GDEM-VNIR na geração de borda de reservatório são as anomalias 

encontradas na obtenção deste modelo, devido ao método utilizado para sua 

geração: a estereoscopia. A recomendação de Guth (2010) sobre a 

sobreposição do ASTER-GDEM-VNIR pelos dados SWBD não é adequado 

para produtos cartográficos, visto que as incoerências do SRTM Water Body 

Data (SWBD) tornam estes dados pouco confiáveis quando se exige exatidão 

cartográfica mesmo para grandes escalas com a de 1:150000.  
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A investigação da Morfologia Matemática na banda 4 do TM LANDSAT-5 

usando operadores de dilatação e erosão não se mostrou satisfatória tendo em 

vista que a perda de resolução espacial com o aumento excessivo do tamanho 

dos pixels. Este problema poderá ser minimizado com a concepção de 

elementos estruturantes customizados aplicados ao produto do fatiamento 

altimétrico de MDE SRTM, que por sua vez, considerem a direção da dilatação 

para cada pixel em função da sua posição relativa aos outros pixels associados 

à mesma cota de superfície. Um dos problemas do uso da borda MDE-SRTM é 

que a água na banda C gera ruídos, e a linha de borda é muito irregular e 

incompleta, porém a utilização destes ruídos pode ser considerada como 

parâmetros altitude na geração de superfícies coerentes com a superfície de 

corpos d’água. Recomenda-se a aplicação de técnicas de Morfologia 

matemática a outros radares imageadores, a exemplo do TERRASAR-X. 

Recomenda-se, ainda, que para os projetos de sistemas sensores InSAR 

sejam levados em consideração o ajuste da geometria de aquisição para 

mapear bordas complexas de corpos d’água interiores ou regiões litorâneas. 

Recomenda-se a que seja verificada a utilização de MDE como o SRTM 

e ASTER-GDEM-VNIR na detecção de bordas de reservatórios, bem como 

corpos d’água, utilizando o fatiamento altimétrico para níveis de água 

superiores aos registrados nos MDE, por levar em consideração a 

geomorfologia do entorno do corpo d’água apreciado. 

O modelo SRTM-SWBD não mostrou coerência em relação à posição e 

orientação da borda B4 do TM LANDSAT-5, não ficando claros os 

procedimentos e algoritmos usados na metodologia pela NASA/NGA. O fato de 

terem sido observados locais, onde a borda BWB apresentava-se ora interna, 

ora externa à borda B4, demonstra a incoerência do produto SRTM-SWBD, 

visto que, caso a obtenção das linhas de bordas de corpos d’água dissessem 

respeito a épocas diferentes, e, portanto, níveis diferentes da superfície do 

reservatório de Sobradinho, deveriam apresentar-se sempre interna ou sempre 

externa, com eventuais coincidências entre as. O uso de máscaras de 

cobertura do solo, utilizado na confecção dos dados SWBD, não levou em 
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consideração a variação dos níveis do reservatório de Sobradinho no período 

da realização da missão SRTM, comprometendo com isso a qualidade dos 

dados disponibilizados. 

Como recomendação o uso de imagens de alta resolução espacial, a 

exemplo GEOEYE e QUICKBIRD na segmentação da banda relativa ao 

infravermelho, bem como pontos de controle de campo para o nível da água, é 

uma importante continuidade desta pesquisa. O uso de imagens obtidas por 

sensores de alta resolução temporal adicionaria à detecção de bordas de 

reservatório maior rigor cartográfico, com isso captando imagens com menores 

alterações de nível de superfície.  
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