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Resumo: Neste trabalho usamos uma composição colorida de imagens do satélite LANDSAT-7, 

captadas em 21/07/1999, para confeccionar as primeiras cartas imagens do final da década de 90 

na história de Vitória-ES. Através dessas cartas, quantificamos o uso e ocupação do solo na 

capital capixaba. A metodologia utilizada neste estudo constou de:  aquisição das imagens; 

leitura das imagens; aquisição dos pontos de controle; criação do banco de dados; 

georreferenciamento das imagens; processamento das imagens. Neste contexto, foi possível 

identificar a forma pela qual o espaço estava sendo ocupado, quer por aspectos naturais ou por 

atividades desenvolvidas pelo homem. As cartas imagens obtidas, relativas ao ano de 1999, 

trazem imagens de toda a área do município, e ainda: o limite dos bairros hoje existentes e a 

estrutura viária atual da cidade. 
 

O Brasil, sendo um país grande e diverso, enfrenta um grande número de questões relacionadas 

com o manuseio de seus recursos naturais. A tecnologia de geoprocessamento é essencial para o 
monitoramento de tais recursos. Investimentos significativos têm sido feitos para o desenvolvimento e 

a utilização de tecnologias de sensoriamento remoto e geoprocessamento, principalmente no Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) [1].  

O software Sistema de Processamento de Informações Georrefenciadas (SPRING) é um Sistema 
de Informação Geográfica (SIG) disponibilizado pelo (INPE) sem custo. O SPRING que foi utilizado 

neste trabalho possui, em sua melhor versão atual, funções de processamento de imagens, análise 

espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a bancos de dados espaciais. Ele foi desenvolvido 
pelo DPI/INPE [2]. 

De acordo com a EMBRAPA [3], em 21/07/1999 entrou em órbita o Land Remote Sensing 

Satellite – 7 (LANDSAT-7) com o sensor Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) que fornece 8 
bandas espectrais, com as seguintes características: 

 Banda 1 (450 – 520nm), na região do azul, com resolução  de 30m; 

 Banda 2 (520 – 600nm), na região do verde, com resolução de 30m; 

 Banda 3 (630 – 690nm), na região do vermelho, com resolução de 30m; 

 Banda 4 (760 – 900nm), na região do infravermelho próximo, com resolução de 30 m; 

 Banda 5 (750 – 1550nm), na região do infravermelho médio, com resolução de 30m; 

 Banda 6 (10400 – 12500nm), na região do infravermelho térmal, com resolução de 120m; 

 Banda 7 (2080 – 2350 nm) na região do infravermelho próximo, com resolução de 30m;  

 Banda 8 (520 – 900  nm), na região do infravermelho médio, com resolução de 15 m. 

Para este trabalho foram utilizadas imagens do satélite datadas de 21/07/1999, que estavam 

processadas e disponíveis no INPE/DGI [4], na seção de catálogo de imagens. Seguem as 
características das bandas utilizadas neste trabalho, obtidas a partir do ETM+, do LANDSAT-7:  

 Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de tamanho 52,5MB cada, e a banda 8 com tamanho de 

204MB, sendo todas em formato “Tif” e referentes à data de 21/07/1999. Foi observada, nas 

imagens, a presença de nuvens, mas as nuvens não estavam sobrepondo a região a ser estudada. 

Foi necessário escolher a melhor combinação entre as bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 

considerado o objetivo de se obter uma imagem final de boa qualidade. A banda 6 foi descartada 

por ter suas aplicações voltadas para mapeamentos térmicos. O restante das bandas foram 

processadas e combinadas, para comparação. Das imagens sintéticas geradas neste processo, o 

melhor resultado foi o que usava as bandas 3, 4 e 5, em uma fusão com a banda 8, obtendo-se assim 

uma imagem de alta resolução: 

ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA CIDADE DE VITÓRIA-ES USANDO A 
COMPOSIÇÃO COLORIDA DE IMAGENS ORBITAIS FORNECIDAS PELO SATÉLITE 

LANDSAT-7 

1. INTRODUÇÃO 
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 Banda 3 ( 630 - 690nm), na região do vermelho. 

 Banda 4 (760 - 900nm), na região do infravermelho próximo. 

 Banda 5 (750- 1550nm), na região do infravermelho médio. 

Banda 8 (520-900nm), na região do infravermelho próximo. 

Essas bandas foram escolhidas, portanto, pelo fato do seu resultado final de processamento 

possibilitar a melhor visualização, quando combinadas em imagem sintética (3B-4G-5R). Outro fator 

importante foi que a faixa espectral destas imagens possui aplicações eficientes para o mapeamento do 
uso e ocupação do solo. Seguem, na Figura 1, as imagens orbitais das bandas espectrais 3, 4, 5 e 8 com 

a data 21/07/1999, do satélite LANDSAT-7: 

   

                    

Figura 1 – Imagens orbitais das bandas espectrais 3, 4, 5 e 8 com a data 21/07/1999, do satélite 

LANDSAT-7 [4]. 

O IMPIMA é o software utilizado para visualizar, recortar e salvar as imagens orbitais no formato 

“Spg”, que é o formato do SIG SPRING. O usuário escolhe os parâmetros da imagem de saída, 
delimitando a região que vai ser recortada. Após delimitar a área a ser estudada, a imagem é salva. A 

Figura 2 mostra a delimitação da cidade de Vitória-ES nas bandas 3, 4, 5 e 8 do satélite LANDSAT-7. 

    

 

Figura 2 – Delimitação da cidade de Vitória-ES nas bandas espectrais 3, 4, 5 e 8 do satélite 

LANDSAT-7. 

O objetivo do trabalho foi fazer uma análise do uso e ocupação do solo usando a composição 
colorida das imagens do satélite LANDSAT-7 com a data 21/07/1999. Para isso foram confeccionadas 

cartas imagens da área do município, com limite de bairros hoje existentes, e com a estrutura viária 

atual da cidade de Vitória Espírito Santo (ES) superpostos à imagem de 11 anos atrás. 
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As imagens foram georreferenciadas no SIG SPRING através de pontos de controle que foram 
coletados por meio de um Sistema de Posicionamento Global (GPS) entre dezembro de 2009 e janeiro 

de 2010. Os pontos de controle foram coletados em locais estratégicos que permitiam identificar bem 

as coordenadas das imagens da cidade de Vitória-ES fornecidas pelo satélite LANDSAT-7.  
Para fazer o georreferenciamento das imagens, foi adotada a projeção Universal Transverse 

Mercator / South American Datum 1969 (UTM/SAD69). O georreferenciamento das imagens do 

satélite LANDSAT-7 deu-se de forma satisfatória, obtendo-se um erro de 0,016 ao georreferenciar 30 
pontos na banda 4. As bandas 3 e 5 são georreferenciadas automaticamente ao serem importadas ao 

processo. O georreferenciamento da banda 8 foi feita separadamente das outras bandas por conter, 

dentre suas características, resolução diferente. Neste caso, obteve-se erro, também satisfatório, de 

0,032 ao georreferenciar 30 pontos. 

As técnicas de processamento de imagens digitais melhoraram a qualidade dos dados, 

possibilitando o desenvolvimento de diversos projetos. Através do SIG SPRING as imagens do 

satélite LANDSAT-7 passaram por diversos processos com o objetivo de se obter melhor 

qualidade final de mapa. 

As técnicas que forneceram melhores resultados (boa visualização das imagens) são 

mostradas abaixo, na Figura 3, através do fluxograma adotado para processamento das imagens. 

 
 

 
 

 

  
  

 

 

   
  

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Fluxograma adotado no processamento das imagens do satélite LANDSAT-7. 

Inicialmente, a técnica de eliminação de ruído, preconizada em [3], foi aplicada às imagens 

tratadas, visando eliminar os pontos da imagem contaminados por ruídos.  
A técnica de restauração tem por objetivo corrigir as distorções inseridas pelo sensor óptico no 

processo de geração das imagens digitais. A resolução das bandas 3, 4 e 5 que é de 30 metros, pode ser 

reduzida para até 5 metros. Nos testes realizados, a restauração que permitiu a melhor visualização da 
imagem foi a correspondente à resolução de 10 metros. Abaixo de 10 metros a imagem perdia 

qualidade. Devido à boa qualidade encontrada nas bandas 3, 4 e 5 com resolução de 10 metros e para 

que ocorresse uma fusão adequada, com todas as bandas tendo a mesma resolução, a banda 8 passou 
por uma restauração de 15 para 10 metros. 

A técnica de contraste tem por objetivo melhorar a qualidade das bandas sob critérios subjetivos 

ao olho humano. Ao modificar o histograma original, para obter melhor visualização nas bandas 3, 4, 

5 e 8, foi perceptível a melhora que houve na qualidade da imagem. Segue, na Tabela 1, o resultado da 
aplicação de contraste ao histograma das bandas 3, 4,5 e 8 do satélite LANDSAT-7. 

2. Metodologia 

Processamento das Imagens do 
Satélite LANDSAT-7 

Restauração 

Contraste 

Realce 

Transformação RGB para IHS 

Eliminação de Ruído 

Técnica de Fusão 

 RGB 

Recorte da Área de Estudo 

Modelo adotado para  processamento das Imagens do Satélite LANDSAT-7 
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Tabela 1 – Contraste aplicado nas imagens das bandas  3, 4, 5 e 8 do satélite LANDSAT-7. 

Bandas  Histograma Original Histograma (Contraste) 

Banda 3  
-  

Vermelho 

  

Banda 4 

- 
Infravermelho 

Próximo 
  

Banda 5 

- 

Infravermelho 

Médio 
  

Banda 8 

- 
Pancromática 

  

 

Por meio da filtragem foi possível realçar a visualização das bandas, obtendo imagens com maior 
nitidez. O realce de imagem consiste de transformações e manipulações dos dados dass bandas, com o 

objetivo de facilitar o fotointérprete na extração de informações. 

A transformação dos componentes vermelho, verde, azul (RGB) nos componentes intensidade, 
matiz e saturação (IHS) pode ser utilizada para produzir composições coloridas com reduzida 

correlação interbanda, e, consequentemente, com melhor utilização do espaço de cores. Estas 

transformações são feitas através de algoritmos matemáticos que relacionam o espaço RGB ao IHS. 
As bandas utilizadas para fazer a transformação RGB para IHS foram as já citadas 3, 4 e 5.  

Para produzir composições coloridas, escolhem-se três bandas de uma imagem e associa-se cada 

banda a um dos componentes RGB. Executa-se a transformação IHS “pixel” a “pixel”. Cada “pixel” 

na imagem de saída possuirá um ponto correspondente no espaço IHS. O resultado é um conjunto de 
três novas imagens: uma de intensidade “I”, uma de matiz “H”e outra de saturação “S”. Estas imagens 

são realçadas, de modo a expandir o intervalo de intensidade e saturação através das técnicas 

convencionais de contraste, e novamente transformadas para o sistema RGB, permitindo assim melhor 
separação das feições que se deseja observar. Para fazer a fusão é necessário que as imagens IHS 

sejam novamente transformadas em RGB. Neste processo a imagem I é trocada pela banda 8 

pancromática de alta resolução, as imagens são fundidas e geram uma composição colorida de alta 
resolução. 

Neste trabalho foram utilizadas as bandas 3 (vermelho), 4 (infravermelho próximo), 5 

(infravermelho médio) e 8 (pancromática) do satélite LANDSAT-7. Após passarem pelo 

processamento de imagem, as bandas se tornaram mais nítidas, e com maior qualidade visual, 

auxiliando a visualização do uso e cobertura do solo da cidade. As bandas foram submetidas ao 

modelo de cores RGB, associando-se cores primárias às informações espectrais. Ao combinar 

essas cores é possível obter uma composição colorida. Foi associada à banda 3 a cor azul, à banda 

4 a cor verde e à banda 5 a cor vermelha, compreendendo a composição (3B-4G-5R). Através das 

técnicas de IHS e Fusão foi possível chegar na imagem contida na Figura 4, que mostra a composição 

colorida da imagem do satélite LANDSAT-7 com a data 21/07/1999. 
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Figura 4 – Composição colorida de imagens do satélite LANDSAT-7, da cidade de Vitória-ES, na data 

de 21/07/1999. 

Após todo o processo de tratamento de imagem para se chegar a uma composição colorida de boa 

qualidade, foi necessário vetorizar toda área que compreende a cidade e recortar a imagem. Para este 
processo de vetorização da área foram utilizados arquivos “Shp”e “dwg”, que foram disponibilizados 

pelo GEOWEB [6]. Trata-se de um site da prefeitura de Vitória-ES que contém informações com 

dimensões exatas de áreas do município. Os dados vetoriais disponibilizados foram sobrepostos na 
imagem e ela foi recortada. Segue, na Figura 5, a imagem recortada da área do município da cidade de 

Vitória-ES com a data 21/07/1999. 

 

Figura 5 – Área de recorte do município da cidade de Vitória-ES, com data de 21/07/1999. 

 

 
 

Em 21/07/1999 entrou em órbita o LANDSAT-7, com o instrumento sensor ETM+. Ele enviou 

imagens orbitais para a terra até 2003, quando apresentou avarias de hardware. Durante seu 

funcionamento ele ofereceu continuidade aos trabalhos e metodologias desenvolvidas com os produtos 
LANDSAT [4]. 

No mesmo dia que o LANDSAT-7 foi lançado, ele captou imagens da cidade de Vitória-ES, 

fornecendo imagens da capital do estado. Com a sua tecnologia, da década de 90, conseguimos, após 
processamento das imagens, mapas com 10 metros de resolução. Obteve-se, então, uma imagem 

histórica da cidade de Vitória-ES, mostrando visualmente como era a cidade no final dos anos 90. 

Várias etapas de processamento foram necessárias até a obtenção das imagens finais. O 
fluxograma mostrado anteriormente corresponde à melhor combinação encontrada entre os diversos 

algoritmos de processamento de imagens passíveis de serem utilizados no desenvolvimento deste 

projeto. Um banco de dados foi criado com o nome “BD_Vitoria” para registrar a primeira imagem 

georreferenciada da cidade de Vitória-ES e suas respectivas cartas imagens, relativa ao final da década 
de 90. 

Os dados fornecidos pelo GEOWEB [6] foram de suma importância para o desenvolvimento 

deste trabalho, proporcionando a validação dos mapas comparativamente à verdade terrestre.  

Os mapas georreferenciados estão, desta maneira, de acordo com os dados da base 

geoprocessada da prefeitura de Vitória-ES, que mantém o projeto GEOWEB desde a década de 

90. Os dados digitais obtidos por meio do satélite LANDSAT-7 foram corroborados pelas 

verdades terrestres apresentadas, validando-se, assim, a metodologia do estudo.  
Os arquivos “Shp” foram utilizados para confecções das cartas imagens datadas de 21/07/1999 

com a área do município da cidade de Vitória-ES, os bairros hoje existentes e estrutura viária atual da 

capital superpostos à imagem original. 

Muito da área verde foi tomado pela estrutura viária, bairros, parque industrial, etc. Há indícios de 

um crescimento demográfico muito grande da década de 90 aos dias atuais. Foram feitos aterros e 
várias construções, que modificaram o espaço geográfico da cidade com o passar de 11 anos.  

3. RESULTADO 
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Segue, na Figura 6, a carta imagem da área do município da cidade. Na Figura 7 vemos a carta 

imagem com os bairros atuais sobrepostos à imagem de 21/07/1999. Na Figura 8 vê-se a estrutura 

viária atual sobreposta à imagem original. 

  

Figura 6 - Carta imagem da área recortada do município da cidade de Vitória-ES com a data 

21/07/1999. 

 

Figura 7 - Carta imagem dos limites de bairros atuais sobrepostos à imagem da cidade de Vitória-ES 

com a data 21/07/1999.  

 

Figura 8 - Carta imagem da estrutura viária atual da cidade sobreposta à imagem da cidade de Vitória-
ES com a data 21/07/1999. 
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Após o tratamento de imagens captadas pelo satélite LANDSAT-7 em 21/07/1999, foi 

possível obter imagens orbitais da cidade de Vitória-ES, no final da década de 90. Com o 
processamento delas, obtivemos as primeiras cartas imagens da cidade, com resolução de 10 metros, 

relativas a 11 anos atrás. 

É possível ver que havia áreas que eram mar e que hoje, aterradas, fazem parte da cidade. O 
Porto de Tubarão estava em pleno funcionamento, e muito da área verde, visualizada naquela época, 

deu lugar a áreas urbanizadas. Nas imagens, a terceira ponte já havia sido construída; a Ilha de Vitória, 

a Ilha do Boi e a algumas outras ilhas já estavam aterradas. 
Com os atuais bairros e com a estrutura viária de hoje sobreposta à imagem de 11 anos, 

percebem-se os reflexos do crescimento demográfico e industrial que houve na cidade. Muitas áreas 

verdes foram transformadas pelo desenvolvimento urbano e industrial da capital. Alguns bairros 

(Nova Palestina, Santo André etc.) tiveram um enorme crescimento territorial. 
Os dados “Shp” fornecidos pelo GEOWEB [6] foram utilizados para confecção de cartas 

imagens atualizadas sobrepostas sobre a imagem de 21/07/1999, proporcionando mapas que condizem 

com a verdade terrestre.  
A metodologia adotada na realização deste trabalho mostrou-se válida, proporcionando, com 

grande confiabilidade, a transformação da primeira imagem orbital da cidade de Vitória-ES, fornecida 

pelo satélite LANDSAT-7 no final da década de 90 (resolução de 10 metros), em cartas imagens 
atualizadas. 
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