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Resumo – A formação de bancos de areia ao longo dos rios, comuns em épocas de seca, é um 

fenômeno muito importante para a compreensão e diagnóstico de problemas das áreas onde este 

ocorre.  Na maioria dos casos o fenômeno acontece diante da grande quantidade de sedimentos, por 

exemplo, ocasionados em erosões e assoreamentos. Diante dos bons resultados encontrados na 

literatura sobre o uso do espaço de cores IHS para interpretação de imagens de satélite, este trabalho 

vem propor uma metodologia para o mapeamento automático dos bancos de areia em leitos de rios. 

No desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas sete cenas do satélite Resourcesat-1 (IRS), 

sensor LISS-3, sendo seis delas para identificar qual o componente dentro do espaço de cores IHS e 

o intervalo neste componente que melhor identificaria os bancos de areia. A sétima imagem foi 

utilizada para teste da metodologia. A comparação entre os componentes do espaço de cores IHS 

apontaram o componente de intensidade como sendo o mais indicado para tal aplicação e o teste 

realizado comprova o fato. Assim, os resultados como um todo, permitem a conclusão de que o 

método proposto é capaz de identificar automaticamente os bancos de areia ao longo do leito dos 

rios. 
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METHOD FOR AUTOMATIC IDENTIFICATION OF SAND BANKS ALONG 

THE RIVERS  
 

Abstract – The formation of sand banks along rivers, common in times of drought, is a very 

important phenomenon for understanding and diagnosis of problems in the area where it occurs. In 

most cases this phenomenon happens on the large amount of sediments, for example, occasioned in 

erosions and silting. Given the good results in the literature on the use of the IHS color space for 

mapping of satellite images this paper proposes a methodology for automatic identification of sand 

banks in the river beds. In developing this study we used seven scenes of satellite Resourcesat-1 

(IRS) LISS-3 sensor, six of them to identify which the component within the IHS color space and 

the interval in this component that best identifies the sandbanks. The seventh image was used to test 

methodology. The comparison between the components of the HSI color space indicates the 

intensity component as being best suited for such application and the test performed proves this 

fact. So the results as a whole allow the conclusion that the proposed method is able automatically 

identify the sandbanks along the riverbeds. 
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1 INTRODUÇÃO 

A chegada das épocas de seca, período em que ocorre a estiagem das chuvas, provoca a baixa 

do nível de água nos rios, que por sua vez, pode fazer com que surjam os chamados bancos de areia. 

Os bancos de areia são ilhas formadas pelo acúmulo de areia, (Vasconcelos e Novo, 2004) 

diretamente ligados com os processos de sedimentação nos leitos dos rios (Bayer e Carvalho, 2008) 

e que correspondem aos locais intensamente assoreados (Souza et al., 2003). 

As interpretações que podem ser realizadas através do estudo dos bancos de areia são de 

extrema importância para diagnosticar os problemas relacionados com as alterações que ocorrem 

nos rios. As imagens de satélite são uma das ferramentas mais eficazes no monitoramento de 

alterações no espaço e como proposto por Liu (2006) o mapeamento da cobertura do solo é uma das 

aplicações dadas para essas imagens no estudo dos recursos hídricos. 

Os bancos de areia são um bom exemplo de alvo a ser mapeado para estudo de recursos 

hídricos, portanto, identificá-los através de imagens de satélite é um processo importante. Novo 

(2010), fala de uma das formas mais comuns de identificação de alvos em imagens de satélite que é 

a classificação de imagens. A autora define a classificação de imagem como sendo, de modo 

grosseiro, a atribuição de uma classe a um pixel da imagem.  

Sartori et al. (2005) apresentam um estudo para classificação de imagens utilizando as 

propriedades espectrais associadas ao espaço de cores IHS (Intensity Hue and Saturation). Neste 

estudo os autores mostram como os intervalos dos componentes de intensidade (I), tonalidade (H) e 

saturação (S) podem ser utilizados para identificar elementos na cobertura do solo. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é fornecer à estudos que necessitam de informações sobre a 

formação dos bancos de areia em leitos de rios um método automático para o mapeamento dos 

mesmos. 

2.2 Objetivo Geral 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

  Identificar dentre os componente de cores do espaço IHS os intervalos que representam as 

áreas referentes aos bancos de areia; 

  Com base na comparação da confusão de tais intervalos em relação a outros alvos, como 

Água, Solo e Vegetação, definir qual dentre os três componentes IHS é o mais indicado para uso no 

método proposto; 

  E por fim, desenvolver um script que através do componente definido possa classificar os 

bancos de areia de forma automática. 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Área de Estudo 

O estudo englobou uma série de regiões ao longo do território brasileiro. Parte da proposta 

desse trabalho refere-se a identificar entre os componentes do espaço de cores IHS qual apresenta as 
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informações necessárias para classificar automaticamente os bancos de areia presentes em rios. 

Logo, foi necessária a análise de diversas imagens de satélite em locais distintos. A Figura 1 mostra 

a disposição das cenas utilizadas em relação ao território brasileiro. 

 

Figura 1 – Disposição das cenas de satélite utilizadas no trabalho. Visualização no programa 

Google Earth. 

Para realizar um teste de aplicação verificando a eficiência da metodologia, utilizou-se uma 

cena obtida na divisa entre três estados brasileiros, Mato Grosso, Pará e Tocantins. A mesma refere-

se a um trecho do Rio Araguaia e foi escolhida diante da quantidade de bancos de areia que foram 

observados nas imagens referentes a essa cena em épocas de estiagem. Na Figura 1 a cena é 

destacada pela seta laranja. 

3.2 Materiais 

Neste trabalho foram utilizadas sete cenas do satélite indiano ResourceSat-1 (IRS), sensor 

LISS-3, sendo seis delas para observação dos intervalos correspondentes ao alvo a ser identificado e 

uma para testar a metodologia. A Tabela 1 a seguir, mostra as especificações técnicas de cada uma 

das imagens. A imagem de ID 07, destacada em negrito, refere-se a cena utilizada para teste da 

metodologia. 

Tabela 1 – Informações das cenas utilizadas neste trabalho. 

ID Órbita Ponto Data 

01 325 085 14/07/2012 

02 308 079 25/07/2012 

03 332 084 29/10/2012 

04 325 100 03/05/2012 

05 322 085 29/06/2012 

06 333 090 03/09/2010 

07 325 083 07/08/2012 

 

308/079 

322/085 
325/085 

325/083 
332/084 

325/100 

333/090 
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Além das imagens do satélite IRS, foram utilizadas duas imagens do satélite Landsat-7, sensor 

ETM+, órbita 223 e pontos 066 e 067, datadas em 01 de setembro de 2000, pertencentes ao projeto 

GeoCover, para melhorar o referenciamento da imagem na qual a metodologia foi testada. 

Todos os processos aos quais as imagens foram submetidas foram realizados no programa 

TNT MIPS versão 2013. Esse programa é voltado para a confecção de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG) e permite a manipulação de dados matriciais, vetoriais nos mais variados 

formatos. O mesmo é desenvolvido e distribuído pela empresa MicroImage Inc. 

3.3 Análise dos componentes do espaço de cores IHS 

A composição colorida (com canais RGB) adotada para este trabalho consistiu na atribuição 

das bandas das imagens do satélite IRS da seguinte forma: banda 5 para o canal do vermelho (R), 

banda 4 para o canal do verde (G) e banda 3 para o canal do azul (B). A escolha de tal composição 

se deu pelo seu aspecto visual em relação ao alvo pretendido, que são os bancos de areia. Na Figura 

2 a seguir, é possível observar que os bancos de areia, nessa composição, ganham grande destaque 

em relação aos demais alvos. O fato é importante para análise aqui realizada devido à relação direta 

do espaço de cores IHS com o aspecto visual das imagens. Entende-se para este trabalho que o 

aspecto visual é aquele observado pelo homem e como proposto por Menezes (2012) o espaço IHS 

é o que mais se aproxima das cores percebidas pelo olho humano. 

 

 
Figura 2 - O aspecto dos bancos de areia na composição colorida R (banda 5), G (banda 4) e B 

(banda 3). 

 

Todas as imagens passaram por um processo de conversão de espaço de cores, ou seja, a 

composição R (banda 5), G (banda 4) e B (banda 3) foi transformada para o espaço de cores IHS, o 

que gerou três novas bandas, Intensity, Hue e Saturation. As bandas IHS são representadas em tons 

de cinza que variam da seguinte forma: I e S, mínimo 0 e máximo 255; e H mínimo 0 e máximo 

360. O componente H apresenta uma variação diferente dos demais porque é dado em graus.  

Com exceção da imagem de ID 07, para cada banda IHS de todas as outras imagens foi 

realizada uma análise dos pixels referentes aos bancos de areia, definindo então, os limites do 

intervalo que representa este alvo. Em seguida foi realizada uma comparação com os intervalos que 

representam três outros alvos, água, solo e vegetação. Esta análise teve o intuito de verificar se os 

pixels que representavam um desses três alvos tinham valores pertencentes ao intervalo que 
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identifica os bancos de areia, servindo para definir qual dentre os três componentes do espaço de 

cores IHS apresentou os melhores resultados. 

3.4 Classificação automática dos bancos de areia 

Definido o componente que melhor identificou os bancos de areia, foi realizado um teste com 

a imagem de ID 07, onde, foi utilizado o intervalo encontrado para classificar de forma automática 

as regiões referentes aos bancos de areia observados na imagem. 

Como o objeto de estudo se localiza ao longo do leito do rio, para facilitar o processamento 

que foi aplicado à imagem, deixando-o mais ágil, não foi utilizada a imagem toda, sendo realizado 

um recorte extraindo apenas a área de interesse. Esta área de interesse considerou uma região de 15 

km ao longo das margens do rio, conforme mostra a Figura 3. O intuito ao abranger tal região e não 

apenas o rio foi à permanência dos alvos Solo e Vegetação para verificação da eficiência do método 

através da análise de possíveis confusões na classificação. 

 
Figura 3 - Representação do recorte adotado como área de estudo. 

 

Após a realização do recorte na imagem, foi desenvolvido um script usando o módulo 

GeoFormula do programa TNT MIPS 2013 para classificação automática dos bancos de areia. O 

script atuou sobre a imagem da seguinte forma: para todos os pixels não pertencentes ao intervalo 

que representa o alvo banco de areia foi atribuído o valor 1 e para os pixels pertencentes o valor 2. 

A imagem resultante desse processo, cujos pixels têm valor 1 ou 2, passou então por um outro 

processo onde as áreas referentes ao valor 1 foram excluídas, permanecendo apenas as áreas de 

valor 2 (referentes as regiões de banco de areia). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Resultados da comparação entre os componentes IHS 

Usando os componentes de tonalidade e saturação, não foi possível, com um único intervalo 

para todas as imagens, identificar com precisão os bancos de areia. A confusão gerada com outros 
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alvos como vegetação e solo também foi considerável e apresentou grande variação de uma imagem 

para outra. 

Já no componente intensidade, em todas as imagens analisadas, os valores dos pixels nas áreas 

referentes aos bancos de areia ficaram sempre maiores ou iguais a 130, sendo que para os demais 

alvos, água, solo e vegetação, os pixels não chegaram a alcançar tal valor. Logo, com o componente 

de intensidade foi possível classificar os bancos de areia, em todas as imagens, com um único 

intervalo. Com base em tais resultados o componente de intensidade e o intervalo 130 à 255 foi 

adotado como parâmetro para intensificação dos bancos de areia. 

Há uma observação importante quanto ao estudo realizado, existe um alvo que apresenta 

confusão com intervalo definido como parâmetro para classificação automática de bancos de areia, 

que são as nuvens. Logo, recomenda-se o uso de imagens sem a presença de nuvens ao longo dos 

rios para aplicação desta metodologia. 

4.2 Resultados da classificação automática 

O resultado da classificação automática foi satisfatório em relação ao objetivo do trabalho, 

conseguindo identificar através do componente de intensidade as regiões na imagem que se referem 

aos bancos de areia. O fato pode ser observado através da análise visual da Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Resultado da Classificação Automática, sobreposto à imagem original. À esquerda as 

regiões em vermelho representam as áreas dos bancos de areia. 

 

5 CONCLUSÃO 

O resultado do trabalho que foi realizado permite a conclusão de que o método proposto é 

capaz de identificar de forma automática os bancos de areia presentes ao longo do leito de um rio. 

O componente que tem o intervalo que melhor representa o alvo banco de areia, se 

considerada a composição aqui adotada, é o componente de intensidade (I). 
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A composição colorida R (banda 5), G (banda 4) e B (banda 3) foi eficaz, no entanto, não 

deve ser descartada a possibilidade de que resultados similares ou ate melhores poderiam ser 

encontrados com o uso de outra composição. 

Diante dos bons resultados encontrados, os autores sugerem a sequência dos estudos para o 

desenvolvimento de uma ferramenta no intuito de automatizar o método, desde o processo de 

transformação de espaço de cores ate a geração do mapa temático. 
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