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Resumo – A importância da preservação ambiental, principalmente para os recursos hídricos, passa 

pela compreensão do que ocorre com o ambiente. Os dados do Sensoriamento Remoto são 

amplamente utilizados para estudo de tais alterações, sendo importante a busca constante por 

métodos que permitam a interpretação desses dados. As técnicas de Processamento de Imagens 

permitem ao homem extrair informações valiosas das imagens de satélites explorando ao máximo 

suas características, como resolução temporal, espacial e espectral. Utilizando as características 

espectrais das imagens de satélites no espaço de cores IHS, o objetivo deste trabalho é apresentar 

um método para interpretação e mapeamento do uso do solo em áreas próximas a cursos d’água. 

Para demonstração do método foi utilizada uma imagem do satélite Landsat-5, sensor TM, órbita 

225, ponto 67, datada em 20/07/2011. A imagem passou pelas correções atmosférica e geométrica e 

foi realizado um recorte da área de interesse. Posteriormente as bandas 5, 4 e 3 foram convertidas 

para o espaço de core IHS, onde o componente Matiz foi analisado e através de seus intervalos 

confeccionada uma imagem temática. O resultado obtido permitiu a conclusão de que este é um 

método eficiente para este tipo de interpretação. 
 

Palavras-Chave – Sensoriamento Remoto. Interpretação Digital de Imagens. Recursos Hídricos. 
 

 

TECHNIQUE BASED ON ANALYSIS OF HUE FOR THE STUDY OF LAND 

USE IN THE VICINITY OF WATER RESOURCES IN SATELLITE IMAGES  
 

Abstract – The importance of environmental preservation, mainly for water resources, passes 

through understanding of what occurs with the environment. Data from Remote Sensing are widely 

used to study such changes, hence the importance of the constant search for methods to the 

interpretation of such data. Image processing techniques allow the man to extract valuable 

information from satellite imagery exploring the most of its features, such as spatial and temporal, 

spectral resolution. Using the spectral characteristics of satellite imagery in the IHS color space, the 

objective of this work is to present a methodology for interpretation and mapping of land use in 

areas near water courses. To demonstrate the methodology was used an image of Landsat-5 

satellite, orbit 225 TM sensor, point 67, dated at 20-07-2011. The image passed through 

atmospheric and geometric corrections and a clipping of the area of interest. After that, the bands 5, 

4 and 3 were converted to the IHS core, where the Hue component was analyzed, and through its 

intervals made a thematic image. The result allowed the conclusion that this is an efficient 

methodology for this type of interpretation. 
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1 INTRODUÇÃO 

No atual contexto da preservação ambiental compreender o espaço ocupado pelos recursos 

naturais é de grande importância para o planejamento das ações que devem ser tomadas. Para os 

recursos hídricos, cujo ciclo recebe influência direta dos demais elementos do ambiente, essa 

compreensão é ainda mais importante. As imagens de satélites são uma das principais fontes de 

informações para o monitoramento ambiental, tanto que este é um dos motivos pelos quais se 

investe no lançamento e na evolução dos sensores orbitais. Simultânea a evolução do 

Sensoriamento Remoto, os avanços ou a adaptação dos processamentos de imagens também são de 

extrema importância para o setor ambiental, de forma que estes venham a colaborar com a 

otimização das análises a serem realizadas. 

Para Liu (2006), em relação aos recursos hídricos, a interpretação de imagens consiste em 

delinear os padrões das redes hidrológicas que correspondem às características geomorfológicas, 

linhas de drenagem e tipos da cobertura da superfície. A mais comum dentre as formas de 

interpretação de imagens de satélites para a identificação dos tipos de cobertura do solo é a 

classificação. O processo de classificação pode ser definido, genericamente, como o ato de atribuir 

a determinado pixel da imagem um significado, como proposto por Novo (2010). Ainda segundo a 

autora, a associação de um conjunto de classes, que envolvem informações espectrais, a tipos 

específicos de objetos da superfície se dá pelo uso de técnicas matemáticas conhecidas pelo termo 

“reconhecimento de padrões” ou ainda “classificação de padrões”. 

Em si tratando da interpretação de informações espectrais para identificação de um 

determinado objeto, Sartori et al. (2005), apresenta a análise dos componentes da espaço de cores 

IHS (Intensity Hue and Saturation) como sendo uma alternativa. Os autores, em seu trabalho 

encontraram os melhores resultados através da análise do componente Matiz (Hue em inglês). 

O componente Matiz do espaço IHS, conforme proposto por Castlemam (1996) e Meneses 

(2012), está diretamente relacionado com o comprimento de onda dominante em determinado pixel. 

O mesmo é dado em ângulos que variam de 0 a 360°. Sartori et al. (2005) apresentam como ocorre 

a distribuição dos ângulos do componente Matiz, quando utilizadas informações das faixas 

espectrais do Infravermelho Próximo (IVP), Vermelho (R) e Verde (G), respectivamente nos canais 

vermelho, verde e azul. Tal distribuição pode ser visualizada na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Variações angulares da componente H. Fonte: Sartori et al. (2005). 
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A distribuição dos ângulos, conforme pode ser visto na Figura 1, além de apontar quais os 

intervalos representam as faixas do Infravermelho, do Vermelho e do Verde, mostra também uma 

divisão destes. Esta divisão, foi proposta por Sartori et al. (2005) para tentar identificar um 

determinado alvo, que no caso eram plantas daninhas em cultivares de café. Os bons resultados 

encontrados neste trabalho levaram os autores a concluir que a técnica pode ser utilizada como 

forma de classificação. 

O presente trabalho teve como objetivo verificar se esta formar de classificação se aplica a 

interpretação em imagens de satélite para uso do solo, visando ter mais uma alternativa de 

mapeamento dos elementos que compõem a superfície terrestre e têm influência direta nos recursos 

hídricos. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Aérea de estudo 

Para o desenvolvimento deste estudo foi escolhido um trecho do rio Xingu, sendo este 

localizado entre os municípios mato-grossenses de Peixoto de Azevedo, São José do Xingu e Santa 

Cruz do Xingu. A área de estudo como um todo pertence ao Alto Xingu e está dentro da área 

indígena Jarina. Esta é apresentada na Figura 2 e possui cerca de 61.069 ha, sendo delimitada pelo 

Ponto 01 (cujas coordenadas são 10° 12’ 32,882” S e 53° 06’ 43,060” W) e pelo Ponto 02 (cujas 

coordenadas são 10° 25’ 48,532” S e 52° 52’ 49,985” W). O programa utilizado para o 

processamento de imagens, por se tratar de uma licença de uso gratuita, limita o tamanho do 

arquivo a ser processado, o que impossibilitou o estudo em uma área com dimensões territoriais 

maiores. 

 

 
Figura 2 – Localização da área de estudo. 
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2.2 Materiais utilizados 

Para demonstração do método foi utilizada a imagem do satélite Landsat-5, sensor TM, órbita 

225, ponto 067 datada em 20 de julho de 2011. O registro aplicado a imagem teve como referência 

a cena do projeto GeoCover da mesma órbita e ponto da imagem utilizada na demonstração do 

método, no entanto, esta foi gerada pelo sensor ETM+, que se encontra a bordo do satélite Landsat-

7, e data de 26 de maio de 2000. 

Os programas utilizados na realização deste estudo foram: o Quantum GIS Desktop (QGIS) 

versão 1.8.0, que é um programa voltado para análises de Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG); e o TNT MIPS FREE (MIPS) versão 2013, que também é um programa voltado para 

análises SIG, porém, com um número maior de funcionalidades destinadas ao processamento de 

imagem. O programa QGIS, cujo código fonte é aberto aos usuários, é disponibilizado pela OSGeo 

(The Open Source Geospatial Foundation), que é uma organização que desenvolve e gerencia 

programas da área de geotecnologias. O MIPS é um programa desenvolvido e disponibilizado pela 

empresa norte americana MicroImage Inc. O mesmo é disponibilizado em duas versões, sendo uma 

comercial e uma gratuita. O uso da versão gratuita do programa, caso deste estudo, implica na 

restrição da quantidade e tamanho dos arquivos que poderão ser processados. 

Além dos programas foi utilizada uma planilha eletrônica (EXCEL) para o cálculo das 

equações referentes à correção atmosférica a ser aplicada nas imagens. Está planilha é 

disponibilizada sem custos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e foi 

desenvolvida por Gürtler (2005). 

2.3 Pré-processamento da imagem. 

A imagem passou por dois processos de correções, sendo um para correção da influência 

atmosférica e um para correção geométrica a fim de melhorar o referênciamento da imagem.  

O processo de correção da influência atmosférica se deu através da planilha eletrônica criada 

por Gürtler (2005), onde, com base no histograma de frequência da Banda 1 é aplicado o método de 

subtração de objetos escuros, proposto por Chaves (1988), para obter as equações necessárias à 

correção. Já o processo de correção geométrica se deu através do registro por pontos de controle, 

tendo como referência uma imagem do projeto GeoCover.  

A imagem corrigida passou então por um processo de corte, visando a redução da mesma a 

um tamanho compatível com a licença gratuita do programa MIPS. Todos os processos citados 

acima foram realizados utilizando o programa QGIS. 

2.4 Interpretação de imagem pelo componente Matiz 

O recorte da imagem foi submetido a uma conversão de espaço de cores, ou seja, a imagem na 

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

Através deste processo foram obtidas três novas bandas, sendo uma referente ao componente de 

intensidade (I), uma ao componente de tonalidade (H) e uma ao componente de saturação (S). 

Foi então realizada uma análise observando amostras dos alvos Água, Areia, Solo e 

Vegetação de forma a definir no componente H o intervalo que representa cada um destes alvos. 

Uma vez definidos os intervalos, o passo seguinte consistiu em criar um script usando o modulo 

GeoFormula do programa MIPS para realizar a classificação da imagem com os mesmos. O script 
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atuou sobre a imagem da seguinte forma: aos pixels referentes ao intervalo que representa a água foi 

atribuído valor 1, aos referentes ao intervalo da areia o valor 2, para o intervalo do solo o valor 3 e 

para a vegetação o valor 4. Em seguida, cada um dos conjuntos de pixels recebeu uma cor, gerando 

assim uma imagem temática. 

Todos os processos citados neste tópico foram realizados no programa MIPS. Os passos 

seguidos para chegar à imagem temática são representados na Figura 3. 

 
Figura 3 – Esquema de classificação através do componente Matiz. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A interpretação dos intervalos do componente Matiz resultou na imagem temática da área de 

estudo, apresentada na Figura 4, onde a água é representada na cor azul, a areia na cor branca, o 

solo na cor marrom e a vegetação na cor verde. A análise visual dessa imagem temática aponta a 

eficiência do método ao atribuir determinado conjunto de pixels à uma das quatro classes propostas 

pelo operador (Figura 5). 

 
Figura – 4. Imagem temática referente a interpretação do componente Matiz. 
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Figura – 5. Análise visual da imagem temática (à esquerda) em relação à imagem original (à 

direita). 

 

Ainda na Figura 5 é possível observar que há certa confusão entre as classes de solo e 

vegetação e de solo e areia. Uma das possíveis razões para o acontecimento do erro é o fato de que 

os pixels referentes a confusão apresentam uma tonalidade muito parecida, como a análise é 

realizada sobre o componente Matiz estes pixels ficaram em um mesmo intervalo, logo, foram 

classificados de forma errada. 

4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados alcançados permitem a conclusão de que é possível utilizar os intervalos do 

componente Matiz do espaço de cores IHS para realizar a interpretação da cobertura do solo. O 

método pode então ser adotado por gestores que necessitam de conhecer a cobertura da superfície 

de determinada área para a tomada de decisão. Uma vez que este é um tipo de informação muito 

importante para os recursos hídricos, o método apresentado pode ajudar em estudos e trabalhos 

desta área, por exemplo, as alterações espaciais de bacias hidrográficas ou o desmatamento de 

matas ciliares. 

Conforme apresentado a segmentação realizada com os intervalos do componente Matiz, em 

determinados pontos, não foi capaz de atribuir à classe correta para os pixels. O fato sugere que 

sejam realizados testes entre o método apresentado e os métodos convencionais de interpretação de 

imagens, por exemplo, a classificação supervisionada de imagens, para verificar sua precisão. 
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