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RESUMO 

O uso de tecnologias da geoinformação tem sido uma estratégia recorrentemente usada para o              
monitoramento da cobertura de diversas áreas, principalmente meio ambiente. O uso de            
sensores orbitais que revisitam periodicamente a mesma área possibilita o acompanhamento           
da mudança na superfície terrestre. Nesse contexto, o seguinte estudo realiza uma análise da              
vegetação do Parque Nacional da Tijuca, este que é uma importante Unidade de conservação              
recebendo milhares de pessoas durante o ano. O Parque sofre diversos eventos de             
deslizamentos, devido ao território acentuado, além da pressão antrópica por parte da zona             
urbana ao seu redor e pelo número de visitantes. Para isso, foram calculados os NDVIs de                
um total de 158 imagens do Parque, constituindo uma série histórica de 6 anos. O NDVI é um                  
importante índice, usado em diversos estudos de cobertura do solo devido a sua correlação              
com dados biofísicos da vegetação, como a biomassa. A partir disso foi calculado para cada               
pixel as taxas de mudança esperadas para cada mês. Com esses dados, foi desenvolvido o               
Monter-PNT, um sensor que dispara um alerta de mudanças em caso de supressão na              
cobertura vegetal. Ele tem sua sensibilidade calibrada pelo analista, a fim de se compreender              
quais parâmetros melhor respondem às necessidades do Parque. Espera-se que esse sensor            
seja usado por membros do Parque, com objetivo de auxiliar a localização e o estudo de                
mudanças na vegetação do Parque. 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Parque Nacional da Tijuca, Monitoramento. 
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ABSTRACT 

 

The use of geoinformation technologies has been a large usual strategy for monitoring             
the land cover in many areas, mainly the environment. The use of orbitals sensors that visit                
the same area enables the monitoring at the Earth cover. This study analyzes the National               
Tijuca Park vegetation, an important conservation unit that receives thousands of people            
every year. This Park faces landslide events because of its rugged relief, beside the anthropic               
pressure from a great number of visitors and from the urban zone in its perimeter.               
Considering this context, we calculate the NDVI of 158 images of Landsat 8 satellite,              
computing a temporal series with 6 years of image data. The NDVI is an important vegetation                
index used in many studies of land cover because of its well-know correlation with the               
vegetation biophysical characteristics, like biomass. Thus, we compare the NDVI observated           
change rates of each pixel to expected change rates from NDVI time series each month. At                
the end, we develop the application, called Monter-PNT, that triggers change alerts            
vegetation suppressions from new satellite images and computed time series of the NDVI. Its              
calibration can be adapted by the analyst to find what are the better parameters that answer                
the Park necessities. We wait for this sensor to be used by the Park members, to help find the                   
location and the study about vegetable cover changes.  

Key-words:  Remote Sensing, Nation Tijuca’s Park, Monitoring. 
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1) Introdução 

De acordo com Meneses e Almeida (2012), Sensoriamento Remoto é uma ciência que             
visa ao desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por meio da detecção              
e medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os            
materiais terrestres. 

Como observado por Assis (2002), os produtos adquiridos a partir das técnicas de             
sensoriamento remoto têm sido cada vez mais utilizados em diversos campos do            
conhecimento, principalmente aqueles que buscam a compreensão das características do          
território, seja para atender ao planejamento, seja pela mera representação do espaço. Do             
ponto de vista da gestão, esses têm sido empregados de forma cada vez mais constante,               
principalmente em questões como, por exemplo, proteção de ecossistemas, conservação da           
biodiversidade, manejo de bacias hidrográficas e combate à desertificação.  

Dados de sensoriamento a partir de sensores acoplados em satélites permitem o            
monitoramento de extensos territórios, auxiliando o desenvolvimento de políticas e planos de            
conservação que possam solucionar os diversos conflitos que podem ocorrer dentro de uma             
Unidade de Conservação (Jacintho, 2003). A partir desses dados pode ser feito o diagnóstico              
de componentes necessários para compreender as particularidades do território, como suas           
características geomorfológicas e fitofisionômicas. Além disso, esses produtos compõem         
uma ferramenta insubstituível para identificação, classificação e mapeamento das unidades          
fitoambientais da paisagem. O mapeamento dos fenômenos diagnosticados são o principal           
embasamento para o planejamento das Unidades de Conservação (Assis, 2002) . 

O uso de imagens de satélites permite o monitoramento não só a nível local de               
pequenos territórios, mas também o monitoramento a nível nacional ou mesmo global das             
características da superfície terrestre. Franklin (2002) apresenta uma tabela com alguns dos            
principais projetos que realizam a classificação de cobertura do solo a partir de dados remotos               
de satélites que dentre eles encontra-se o PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas             
Espaciais (INPE), programa de análise de desmatamento, e o projeto MapBiomas, que            
apresenta o monitoramento anual do uso e cobertura do solo de todo o Brasil desde o ano de                  
1984.  

Cada vez mais estudos têm sido desenvolvidos com uso dessas tecnologias, pois além             
das funcionalidades citadas acima, o número de imagens gratuitas disponíveis vem           
crescendo, o que facilita o acesso e a manipulação desse tipo de dado, permitindo à               
comunidade científica uma independência maior no desenvolvimento das pesquisas. 

Diante desse contexto, esse trabalho se desenvolve com o objetivo de realizar a partir              
de imagens de satélite gratuitas uma análise histórica da cobertura vegetal do Parque             
Nacional da Tijuca, buscando detectar fenômenos que tenham causado supressão de           
cobertura vegetal do Parque Nacional da Tijuca, e, a partir disso, desenvolver um sistema de               
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alertas conforme novas imagens gratuitas forem sendo disponibilizadas ao longo do tempo,            
servindo assim como uma ferramenta para auxiliar o trabalho dos fiscais do Parque no              
monitoramento do território. 

 
2) Objetivos 
 

2.1 Objetivo geral: 
 
Desenvolver uma metodologia de análise de mudanças na cobertura vegetal do Parque            

Nacional da Tijuca a partir de análise de série histórica de imagens gratuitas de satélites               
orbitais. 
 

2.2 Objetivos específicos: 
 

a) Realizar o processamento da série histórica (2013-2020) de imagens do          
satélite Landsat 8 para o território do Parque Nacional da Tijuca. 
 

b) Por meio de metodologias de análise do Índice de Vegetação por Diferença            
Normalizada (sigla NDVI, em inglês), criar um matriz espaço-temporal com          
os dados de NDVI para compreender as mudanças sazonais e naturais da            
vegetação do Parque 
 

c) Desenvolver um sistema de alerta capaz de indicar a localização de um novo             
evento que resulta em supressão da vegetação como deslizamento,         
desmatamento ou queimada comparando a mudança do NDVI na imagem de           
satélite recente frente a mudança esperada segundo a série histórica dos dados. 

 
 
3) Material e Métodos 

 

 3.1 Área de Estudo 

O Parque Nacional da Tijuca (PNT) é uma Unidade de Conservação (UC) de proteção              
integral gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). É            
uma das maiores florestas urbanas do mundo (ICMBio, 2008) e a UC brasileira que recebe o                
maior número de visitantes anualmente. Tais condições trazem a necessidade de estudos para             
compreender quais fatores podem afetar a integridade do território do Parque. 

O Parque está situado no maciço da Tijuca e possui um território majoritariamente             
montanhoso, com diversas modificações causadas pela intervenção antrópica. Essas         
condições associadas a dias chuvosos resultam no desgaste do solo e encostas que com o               
tempo podem levar a deslizamentos de terra.  
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Em eventos climáticos extremos, como as chuvas intensas que atingiram a cidade do             
Rio de Janeiro em em 2010, ocorrem numerosos deslizamentos que atingem espécies da             
fauna e flora e alteram o equilíbrio ecossistêmico, o que acarreta em prejuízos à conservação               
da biodiversidade local. Ainda, os deslizamentos muitas vezes ocorrem sobre as trilhas e             
estradas que cortam o Parque, ocasionando transtornos à administração e visitação da UC e              
habitantes do entorno. Isso torna necessária a presença de agentes atuando na interdição do              
local para segurança das pessoas e na remoção desses montantes de terra e rochas sobre as                
vias. A presença de uma megalópole como a cidade do Rio de Janeiro nos arredores do                
Parque gera uma pressão urbana sobre seu território, constituindo outro fator de ameaça à              
conservação e uma fonte de preocupação para a gestão da UC, necessitando, portanto, de              
constante fiscalização para conter o avanço da malha urbana.  

Devido às características acima relatadas do Parque e às potencialidades do           
monitoramento propiciadas pelo sensoriamento remoto, a aplicação dessa tecnologia em seu           
território evidencia-se como uma ferramenta que pode auxiliar sobremaneira nos processos           
de monitoramento, facilitando e intensificando a atuação das equipes de controle e            
fiscalização localmente. 
 

 

Mapa 3.1- Localização do Parque Nacional da Tijuca 
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3.2 Métodos 

As imagens, ou cenas, analisadas neste trabalho foram extraídas a partir da série             
histórica do sensor OLI-TIRS, embarcado no satélite americano Landsat 8. Sendo a primeira             
imagem captada no dia 12/03/2013 e a última no dia 15/03/2020, totalizando 158 imagens,              
totalizando 269 Gb de dados. As cenas foram adquiridas gratuitamente no site da Serviço              
Geológico dos Estados Unidos (USGS), por meio do site https:/earthexplorer.usgs.gov. As           
bandas utilizadas nesse estudo possuem uma resolução espacial de 15 metros e um tempo de               
revisitação de cerca de 15 dias (USGS, 2019), sendo geradas, portanto, em média duas              
imagens por mês. Essas imagens são disponibilizadas para download poucas horas depois de             
serem geradas pelo sensor, o que permite obter imagens de poucas horas atrás do território do                
PNT. 

 

 

Tabela 3.1 - Bandas espectrais do Landsat 8, retirada do site:           
https://www.usgs.gov/faqs/what-are-band-designations-landsat-satellites?qt-news_science_pr
oducts=0#qt-news_science_products 

Para o download das imagens foi desenvolvida uma rotina em Python 3.7 junto à API                
(Application Programing Interface) JSON da USGS. Mais inormações sobre essa API são            
encontradas em http://kapadia.github.io/usgs/, que realiza automaticamente o download das         
imagens desejadas. O processamento descrito a seguir foi realizado também em rotinas            
escritas em linguagem de programação Python, junto com a API do software livre QGIS.              
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Esse software foi escolhido por haver técnicos no PNT que já utilizam essa solução e por ela                 
ser de uso gratuito, permitindo que a rotina escrita possa ser amplamente usada por diversos               
usuários do PNT e também de outras Unidades de Conservação. 

3.2.1 Pré-processamento 

 Para o pré processamento foram realizadas as correções g. As imagens do Landsat 8              
inicialmente vêm cobrindo uma área mais extensa do que a área de estudo deste trabalho, por                
isso foi utilizado um dado geográfico com o limite do Parque disponibilizado pela equipe de               
Geoprocessamento do mesmo, límite este que serviu como máscara de corte de todas as 158               
imagens. 

  

Figura 3.2.1 -  Limite do PNT sobre uma imagem do Landsat 8. 

O processo de imageamento da superfície da Terra é um processo complexo e seu              
produto final apresenta diferentes níveis de erros e distorções que podem atrapalhar a análise              
dos dados. Dependo da análise desejada, certos tipos de erros devem ser mitigados para              
melhor qualificar o resultado final. Como é do interesse deste estudo comparar imagens em              
diferentes épocas, os erros de distorções geométricas, que são o descolamento de um alvo na               
imagem em relação a sua posição real, e de distorção radiométrica, que é resultado da               
interferência dos gases atmosféricos e de diferentes condições de iluminação do Sol na             
resposta espectral da imagem, devem ser mitigados (Meneses e Almeida, 2012). 
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A USGS disponibiliza as imagens do satélite Landsat 8 com certo nível de correção              
geométrica e radiométrica, chamado de produtos Nível 1 de processamento USGS (2020).            
Entretanto, novas correções radiométricas para além daquelas realizadas pela USGS no           
produto Nível 1 são necessárias para se comparar imagens tomadas em diferentes datas.             
Foram realizados assim três etapas de correção radiométrica: 

Etapa 1: conversão dos valores do projeto Nível 1 para valores de reflectância, de              
forma a permitir que imagens de diferentes de datas possam ser comparadas. Reflectância é a               
razão entre a quantidade de energia que deixa uma unidade de área no terreno pela               
quantidade de energia incidente no alvo medida naquele alvo. Para imagens de Landsat 8, a               
reflectância pode ser calculada através da função Equação 1. 

 * (Eq. 1) ((bandR =  ) )/ sen(S)M + A    

Onde R é o valor corrigido radiometricamente, band é a imagem (produto Nível 1)              
antes do processo de correção, M é o fator multiplicativo encontrado nos metadados como              
REFLECTANCE_MULT_BAND; A o factor aditivo identificado como       
REFLECTANCE_ADD_BAND; e S o azimute solar calculado para o dia e hora que a              
imagem foi gerada.  

Etapa 2: a remoção de nuvens e névoas, visto que tais eventos atmosféricos             
interferem ou mesmo impedem o retorno da resposta radiométrica ao sensor remoto. Em             
Fatanya e Mahajan (2010) são analisados diversas técnicas para contornar esse problemas.            
Nesse estudo foi usada banda de qualidade BQA (vide Tabela 1), que é disponibilizada junto               
ao produto Nível 1 do Landsat 8. Essa banda como visto no link (USGS, 2020) apresenta uma                 
análise dos pixels, fazendo uma classificação prévia de fatores como nuvem, névoas e outros              
que podem prejudicar a visualização das imagens. 

Etapa 3: remoção de sombras, uma vez que áreas sombreadas possuem a resposta             
radiométrica atenuada devido à baixa iluminação solar. Mostafa (2017) apresenta uma           
discussão sobre as principais metodologias de detecção de sobras. Para este trabalho optou-se             
usar o filtro convolucional proposto por Santos et al.(2012), e é definido por: 

  

Esse filtro convolucional foi aplicado sobre uma imagem composta pelas bandas que            
correspondem ao espectro do verde, vermelho e infravermelho (vide Tabela 1). A partir da              
imagem final foi estabelecida a relação definida pela Equação 2: 
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 Se P  315, P não é sombra      (Eq.2)≥   

   Caso o contrário, P é sombra 

As Figuras 3.2.2 e 3.2.3 apresentam uma imagem antes e depois do            
pré-processamento. 

 

 

Figura 3.2.2 - Imagem original (produto Nível 1) em composição cor verdadeira, isto é,              
bandas vermelho, verde e azul. 
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Figura 3.2.3 - Imagem original (produto Nível 1) em composição cor verdadeira, isto é,              
bandas vermelho, verde e azul; após aplicação dos filtros de nuvem e sombra. 

 

3.2.2 Processamento 

Uma das metodologias aplicadas para a análise de cobertura do solo a partir de              
imagens de sensores remotos faz uso de índices calculados a partir das bandas espectrais.              
Esses índices são computados a partir de duas ou mais bandas de forma a revelar informações                
importantes em relação ao alvo estudado, como, por exemplo, a biomassa se o alvo for               
vegetação (Huete, 2012). 

A detecção de mudanças ocorre pela análise dos diferentes estados de um objeto em              
conjunto com de imagens com datas diferentes. Essa mudança se manifesta na diferença da              
resposta espectral de um mesmo alvo e pode ser usada para detectar fenômenos como              
desmatamento, aumento da cobertura vegetal ou da mancha urbana, deslizamentos,          
queimadas, dentre outros. 

 Neste trabalho, o índice escolhido foi o Índice de Vegetação por Diferença            
Normalizada (NDVI), que se foi definido por Russel et al. (1973), e se caracteriza pela               
Equação 3 :  
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     (Eq.3)DV I  (IR )/ (IR R)N =  − R +   

Onde NDVI é o índice calculado, IR e R correspondem respectivamente aos valores de               
reflectância nas bandas infravermelho próximo e vermelho calculado a partir da Equação 1. 

O valor do NDVI possui relação com fatores biofísicos da vegetação como a             
biomassa e a taxa de fotossíntese. A imagem gerada com este índice possui pixels com               
valores que podem variar de -1 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 maior a vegetação                  
fotossinteticamente ativa na região, e é, dentre os índices estudados, o com maior número de               
utilizações para análise de cobertura vegetal (Moreira, 2005). No Brasil, são feitos estudos             
em diferentes biomas usando o NDVI, o que evidencia o seu potencial. (Santos et al., 2009;                
Morais et al., 2011; Quinto et al. 2013). 

A Figura 3.2.1 apresenta um exemplo do cálculo do NDVI a partir do mesmo dado               
apresentado na Figura 3.1.3. 

 

Figura 3.2.4 - Exemplo de resultado de NDVI para o território do PNT. Os valores estão                
apresentado em escala de cinza onde valores escuros representam valores mais próximos a -1              
e valores claros a +1. 
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Nessa etapa do método se tem uma imagem NDVI para cada uma das 158 imagens               
originais entre 12/03/2013 e 15/03/2020. Como próximo passo, computam-se as diferenças           
de NDVI entre as imagens temporalmente sequenciais com intervalo de cerca de 16 dias. Ou               
seja, considerando o conjunto de imagens NDVI nos tempos , se calcula a        t , , , .., t }{ 0 t1 t2 .  157     
diferença de NDVI – doravante D-NDVI – como o NDVI no tempo menos o NDVI no            tk      
tempo , obtendo-se assim 157 imagens D-NDVI. Uma vez que os intervalos temporais tk−1             tk  
e não são iguais para toda a série história, convém também dividir o D-NDVI pelo tk−1                
intervalo de dias dado por , tendo assim a diferença de NDVI média por dia,     tk − tk−1           
doravante . Abaixo é mostrado o processo de subtração entre duas imagens conseguintes.φ   

 

 
Figura 3.2.5 - Imagem em NDVI do Parque no dia 24/10/2014 
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Figura 3.2.6 - Imagem em NDVI do Parque no dia 08/10/2014 
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Figura 3.2.7 - Subtração da imagem 3.2.5 pela imagem 3.2.6 
 
Ressalta-se que é esperada uma variação sazonal anual do NDVI devido a regime de              

chuvas e ao próprio ciclo da cobertura vegetal. Sendo assim, análise de detecção de mudanças               
da supressão de cobertura vegetal não deve levar em conta a variação esperada pela              
sazonalidade, mas, sim, as variações atípicas ao que pode ser explicado pela sazonalidade. 

Desta forma, para geração do alerta, foi gerada uma análise espaço temporal das 157              
imagens para se calcular a variação sazonal esperada. O processo se dá a partir do φ                
empilhamento de todos valores de em uma matriz tridimensional M: latitude, longitude e     φ          
tempo. Em outras palavras, nessa matriz a dimensão espacial fica nos eixos x e y enquanto a                 
dimensão temporal é representada no eixo z. Assim para qualquer coordenada dentro do PNT              
(eixos x e y) são extraídos os valores de válidos, ou seja sem presença de sombra ou         φ          
nuvem, e calculadas as média ( ) e o desvio padrão ( ) ao longo de um intervalo de     μφ      σφ        
tempo (eixo z). Para representar a desejada variação esperada pela sazonalidade, se calculou             
para cada mês a média e desvio padrão usando todos os anos disponíveis. 

Com M, e mensais computados, adquirimos uma nova imagem com data de  μφ  σφ           
aquisição posterior ao fim da série temporal de M, ou seja, para a base de dados           timgnova > t157      
utilizada neste trabalho. Realizamos o pré-processamento e o cálculo de NDVI a partir dessa              
nova imagem e computamos a D-NDVI média por dia observada ( ) a partir da diferença          φobs      
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de NDVI da imagem nova com a imagem mais recente de M. A Equação 4 então descreve                 
como o alerta é então computado. 

 
 se A = 1 μ .σφobs <  φ − 2 φ  (Eq.4) 

, caso o contrário 0A =   
 
Onde A é igual a 1 se for alerta e 0 se não for; e são respectivamente a média e              μφ σφ       

desvio padrão de para um certo mês; é o calculado a partir da nova imagem e da   φ      φobs   φ          
última imagem de M; e k um fator multiplicativo empírico que calibra a sensibilidade do               
alerta.  

Um valor de k menor que o alerta estará mais sensível, ou seja, A = 1 para menores                  
variações de frente ao . E um valor maior de k apresentará alertas somente com  φobs   μφ            
variações maiores. O k pode, por exemplo, ser escolhido por meio de testes usando imagens               
onde sabidamente houve supressão de vegetação. 

A Equação 4 gera uma nova imagem para o território do PNT indicando valores 1               
onde há alerta de supressão de vegetação e 0 caso o contrário.  

 
 
4) Resultados: 
 
Primeiramente foi contabilizada a quantidade de válidos, ou seja, pixels da imagem      φ        

com os valores sem a presença de nuvens ou sombra em todo o M. o que resultou num   φ                 
valor de 40% válidos e, logo, 60% inválidos em relação ao total de pixels dentro da área do                  
PNT. Esse resultado reforça a importância de se remover as áreas de nuvens, em especial nas                
épocas chuvosas, e também as áreas de sombras devido ao relevo acidentado no território do               
Parque. 

Na sequência se calculou a partir de M as médias mensais , onde A é a área do           /A∫
A

 
∫
T

 
φ        

PNT e T o mês de referência. Os valores resultantes presentes na Tabela 4.1 indicam               
tendências centrais de aumento ou de diminuição de NDVI por dia no ciclo dos meses. Por                
exemplo, se multiplicarmos os valores por 30, teremos a variação média dentro de um mês. 
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Tabela 4.1 - Variação média de NDVI por dia de todo PNT a cada mês do ano de 2013 a                    

2020 

 

 Mês Variação Média de NDVI por dia 

Janeiro 0.016 

Fevereiro 0.019 

Março 0.0014 

Abril -0.0104 

Maio -0.021 

Junho -0.029 

Julho 0.034 

Agosto 0.034 

Setembro 0.0096 

Outubro 0.013 

Novembro -0.0010 

Dezembro 0.039 
 

. 

 

O Gráfico 4.1 retrata parte da metodologia de detecção dos alertas dado pela Equação              

4. A linha preta do gráfico indica o valor da média por mês para o período 2013 a 2020           μφ         

para um único pixel p dentro do PNT, ou seja, dado as coordenadas x e y do pixel p, se faz a                      

média por mês de toda a transversal no eixo z, que é o tempo, na matriz M. Já as duas linhas                     

em vermelho e laranja representam respectivamente com os valores k = 2 e k = 1, ou     k.σφ              

seja, dado o mesmo p se toma o desvio padrão para os meses do ano multiplicado por dois                  

fatores k que calibram a sensibilidade do alerta. 

Tomemos como referência a linha vermelha, ou seja, com fator k = 2, no Gráfico 4.1.                

Processando então uma nova imagem para se determinar um alerta de supressão de vegetação              

sobre p, se calcula o sobre p e observa se está acima ou abaixo da linha vermelha.     φobs      φobs         
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Se estiver acima, não há alerta. Caso esteja abaixo, há alerta de supressão. Se a nova imagem                 

a ser testada ocorrem em março de 2020, o alerta será computado se < 0,0002.φobs  

Caso se mude a referência para a linha laranja, que tem um k menor, a área do gráfico                  

referente ao disparo de alerta aumenta e, logo, podemos dizer a um k menor aumenta a                

sensibilidade da emissão de alertas. 

O Gráfico 4.2 apresenta um segundo exemplo olhando um segundo pixel p', onde a              

mesma análise pode ser realizada. 

 
 

 
 

 
 
Gráfico 4.1 - Análise dos valores do Alerta para k = 1 e k =2 para um pixel em cada                    

mês o ano 
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Gráfico 4.2 - Análise dos valores do Alerta para k = 1 e k =2 para um pixel em cada                    

mês o ano 
 
 

 
Com a finalidade de testar o método, foi realizada uma pesquisa para encontrar datas              

de eventos que geraram supressão no Parque Nacional da Tijuca. De acordo com as noticias               
disponibilizadas nos seguintes links: http://tyba.com.br/br/registro/cd367_119.JPG     
/-Deslizamento-de-terra-nas-encostas-das-montanhas-do-Parque-Nacional-da-Tijuca----Rio-d
e-Janeiro---Rio-de-Janeiro-RJ---Brasil e https://amigosdoparque.org.br/queda-de-balao-c   
ausa-incendio-historico-no-parque-nacional-da-tijuca/, (acesso em 16/10/2020), esperou-se     
encontrar esses eventos entre os meses de setembro e novembro do ano de 2017. Por isso,                
foram escolhidas duas imagens que abrangem o antes e depois desses eventos. O método foi               
aplicado na segunda imagem, que foi gerada no dia 17/11/2017. 
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Figura 4.1 : Composição colorida do território do PNT. Imagem gerada no dia 14/09/2017 
 

 
Figura 4.2: Composição colorida do território PNT. Imagem gerada no dia 17/11/2017 
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Foram feitos 3 testes, cada um com valor de k diferente, na busca de encontrar o valor                 
que melhor mostrasse as mudanças. Foram geradas 3 imagens no formato GEOTIFF, isso             
permite que sejam abertas em softwares de processamento digital de imagens e que sejam              
georreferenciada. Assim, é possível acessar a coordenada dos pixels que indicam alerta. Nas             
imagens, os pixels vermelhos indicaram áreas de alerta e os pixels pretos áreas de não alerta.                
Depois foram gerados vetores a fim de destacar as principais áreas de alerta e fazer uma                
comparação visual a partir dessas áreas. Os vetores são indicados pela cor amarela e foram               
enumerados como visto nas imagens abaixo. 

 

 
Figura 4.3 :  Ìmagem gerada usando o MONTER -  PNT, usando valor de k = 1. 
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Figura 4.4 :  Ìmagem gerada usando o MONTER -  PNT usando valor de k = 3. 
 
 

  
Figura 4.5 :  Ìmagem gerada usando o MONTER -  PNT usando valor de k = 6. 
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Os vetores gerados a partir do Monter foram aplicados em cima das imagens             
na composição do visível, assim é possível analisar visualmente as regiões que o             
sensor destacou.  

 
Figura 4.6 : Imagem gerada no dia 17/11/2017 sob os vetores gerados a partir das               
imagens do MONTER. 
 

A seguir foram feitas imagens com aproximação dos vetores gerados no           
Monter. São imagens dos dias 14/09/2017 e do dia 17/11/2017 para se observar o              
antes e depois.  

 
Figura 4.7 : Vetor de alerta número 1, sobre a imagem do dia 14/09/2017 
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Figura 4.8 : Vetor de alerta número 1, sobre a imagem do dia 17/11/2017 
 
 

 
Figura 4.9 : Vetores de alerta números 2 e 3, sobre a imagem do dia 14/09/2017 
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Figura 4.10 : Vetores de alerta números 2 e 3, sobre a imagem do dia 17/11/2017 

 
 
5) Conclusão e Discussão: 

 
O MONTER-PNT foi implementado utilizando linguagem de programação Python e          

está disponível sob licença GNU - General Public License na versão 3 no repositório para               
códigos do GitHub https://github.com/sistemalabgis, de forma que novas pesquisas         
acadêmicas, aprimoramentos técnicos e testes possam ser desenvolvidos por qualquer          
interessado. 

Sua integração com o software livre de Sistemas de Informações Geográficas QGIS,            
que é utilizado já por alguns técnicos do PNT, permite que a ferramenta seja utilizada sem                
que o técnico necessite aprender um novo sistema. 

A metodologia desenvolvida reúne as práticas presentes na literatura para corrigir as            
imagens de satélite para comparação em técnicas de detecção de mudanças. Utilizou-se uma             
larga série temporal de 6 anos para identificar o que é mudança sazonal do NDVI e mudanças                 
provavelmente causadas por supressão da cobertura vegetal. 

Na imagem 4.3 onde foi escolhido um valor para k = 1, é vista a ocorrência de mais                  
áreas de alerta do que nas imagens 4.4 ( onde k = 3) e 4.5 (onde k = 6), o que já era esperado,                        
uma vez que o sensor estava mais sensível a mudanças. 

Observa-se assim que com um valor de k muito pequeno, pequenas regiões onde             
houve pouca mudança devido a alguma condição natural, como condições meteorológicas ou            
mesmo pequenos pixels de sombra ou penumbra que não foram filtrados com eficiência, são              
indicados pelo sensor como regiões de alerta. 

Quando escolhemos k = 3 e k= 6, vemos uma enorme diminuição nesses ruídos, assim               
podemos prestar mais atenção nas regiões dos alertas. Para a figura 4.5 foram geradas duas               
grandes regiões de alerta, os vetores 1 e 2, enquanto nas figuras 4.3 e 4.4 foi encontrada mais                  
uma região com muitos pixels concentrados. 
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A partir das análises das figuras 4.7 e 4.8, é visível que o vetor é um claro evento de                   
supressão da vegetação local. Por isso mesmo em valores mais altos para k, o alerta               
continuou sendo disparado para essa região.  

Nas figuras 4.9 e 4.10, observa-se que o motivo do alerta disparado não foi um evento                
de supressão da vegetação como deslizamento ou incêndio. Esta região do Parque já             
apresenta, de acordo com a imagem, um solo quase exposto, com uma vegetação rasteira,              
como gramíneas que por condições climáticas naturais sofrem alteração. 

Concluiu-se a partir dos testes que o Monter apresenta bons resultados para análise da              
cobertura do solo. Entretanto, são necessários ainda ajustes para uma melhor calibração do             
valor de k, compreendendo-se se seu valor varia para cada tipo de cobertura, como solo               
exposto, gramíneas e vegetação densa, e se ele varia de forma sazonal. Para isso, devem ser                
realizadas mais testes e visitas a campo que possam aferir os alertas emitidos pelo sensor.  

O resultado de que apenas 40% dos pixels das imagens originais dentro do PNT não               
são nuvens ou sombras demonstram como a topografia e o clima influenciam (não apenas              
nessa Unidade de Conservação, mas também várias outras do país) e, desta forma, não se               
pode aplicar métodos de detecção de mudanças a partir de duas ou de poucas imagens, sendo                
necessário trabalhar com o maior número de imagens disponível de forma a reduzir este tipo               
de interferência. 

Assim como já era bem documentado na literatura, o NDVI se mostrou eficiente na              
extração de informações sobre a vegetação do Parque. Devido a sua relação com a biomassa,               
podemos tanto detectar o padrão de mudanças sazonais assim como variações mais abruptas             
indicando supressão. 

Como trabalhos futuros, podemos apontar: (a) utilização de imagens gratuitas de           
outros sensores como Sentinel 2 da Agência Espacial Européia e do programa CBERS             
(Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres), que é capitaneado no Brasil pelo Instituto            
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), de forma a diminuir o intervalo entre as imagens,              
aumentar a quantidade de pixels válidos por período e desenvolver métodos de análise de              
dados oriundos de diferentes sensores remotos; (b) automatização total do MONTER-PNT de            
forma que as novas imagens disponibilizadas sejam baixadas automaticamente e os alertas            
enviados para os técnicos e/ou gestores envolvidos no monitoramento no PNT; (c) calibrar e              
validar os resultados dos alertas, inclusive testando outros índices ou outros métodos de             
detecção de mudanças; e (d) aplicar o método em outras Unidades de Conservação. 

Dado o crescente volume de dados disponível sobre a superfície da Terra e o sensível               
incremento da capacidade computacional, parece que um caminho natural da qualificação e            
instrumentalização da gestão de Unidades de Conservação passe pelo uso mais intensivo de             
dados sobre o território, principalmente dados gerados por bons processamentos          
automatizados. 
  
. 
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6) Recomendações de Manejo: 
 

Como esse trabalho gera insumo informacional para qualificar e direcionar ações de            
manejo e monitoramento na Unidade de Conservação, mas não para um manejo direito,             
citam-se aqui algumas recomendações para que o MONTER-PNT seja melhor utilizado pelo            
PNT ou outra Unidade de Conservação que tenha interesse: 

a) Criação de uma base de eventos de supressão de vegetação para fomentar a calibração              
de validação dos alertas do MONTER-PNT. 

b) Adoção de rotinas para conferir o processamento de novas imagens, assim como a             
conferência dos alertas emitidos. 

c) Criação de banco de dados geográficos que reúna dados produzidos, por exemplo, por             
outros órgãos públicos das três esferas, por pesquisas acadêmicas ou por ONGs. 

d) Criação de procedimentos que agilizem o fluxo entre a emissão do alerta, que pode              
ocorrer poucas horas depois que uma nova imagem é gerada, e a ação local no               
território. 
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