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 O objetivo deste estudo é avaliar a técnica de Análise Orientada ao Objeto Geográfico – GEOBIA para 
mapeamento de cicatriz de movimentos de massa, considerando a identificação da zona de ruptura, zona 
de passagem e zona de depósito que compõem cada cicatriz. Foram estudadas dez cicatrizes de 
movimentos de massa, entre deslizamentos e fluxos de detritos - ocorridos na geologia do Complexo 
Granulítico Santa Catarina - durante o desastre natural de novembro de 2008 no médio Vale do Itajaí, SC. 
Para tanto, utilizou-se da imagem de satélite RapidEye multiespectral tomada em março de 2009,  
ortorretificada e com resolução espacial de 5 metros. A interpretação visual das cicatrizes na imagem 
orbital foi baseada no conhecimento técnico sobre os fatores condicionantes e mecanismos envolvidos na 
deflagração dos movimentos de massa.  O processo de segmentação baseado em GEOBIA foi realizado a 
partir das cinco bandas da imagem de satélite RapidEye. Na técnica de segmentação em GEOBIA, o objeto 
(neste caso, a cicatriz) é representado por um conjunto de pixels; este processo permite múltiplos níveis de 
segmentação, mediante a escolha do nível de escala a qual varia de 0.0 a 100 e cabe ao operador decidir o 
quanto a imagem será segmentada, de acordo com o objeto que se deseja identificar. A escala pode 
aumentar ou diminuir, até que o objeto pretendido seja isolado. A segmentação foi realizada no programa 
Envi-ex e salva na extensão shp para posterior utilização no programa ArcGis 10.2, o qual foi também 
utilizado para vetorização manual das cicatrizes mediante a interpretação da imagem, desenhando os 
limites da cicatriz em tela. A validação de campo e a sobreposição das cicatrizes em ambiente de sistemas 
de informação geográfica - SIG, vetorizadas e separadas pela GEOBIA, auxiliou na observação dos 
resultados. Tomando como referência para validação o resultado da vetorização, notou-se que em áreas 
onde a deposição é realizada por material mais liquido, o processo de segmentação consegue facilmente 
identificar os limites, apresentando melhor delimitação que no processo de vetorização. Também foi 
possível observar a diferença de textura identificada em cada objeto, refletindo, assim, a complexidade de 
avaliar as diferentes zonas de erosão, transporte e deposição dentro da própria cicatriz. Para a cicatriz 01, 
por exemplo, os objetos com cores mais escuras correspondem à área de aprofundamento do canal de 
drenagem e as áreas mais claras identificam material depositado. Para ajudar na avaliação dos resultados, 
as áreas geradas pelos diferentes processos de mapeamentos de cada cicatriz foram calculadas e 
comparadas, sendo que a maior diferença apresentada foi de 25910 m2 (cicatriz 04) a qual está relacionada 
principalmente às áreas de sombra na imagem. Também na área de deposição de material, o mapeamento 
por segmentação em GEOBIA considerou o espraiamento do fluxo de detrito, o que não ocorreu com a 
vetorização.  A menor diferença - 480 m2 - foi constatada na cicatriz 08, na qual o maior número de objetos 
identificados encontrava-se dentro da área delimitada como zona de depósito 1 (plástico). Na zona de 
depósito 2, onde o material é mais viscoso, a disposição dos objetos identificados acompanha a mesma 
delimitação do processo de vetorização. Esta diferença discrepante em termos de área das cicatrizes 4 e 8 
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ocorre em função do tipo de material deslizado. Perante os resultados obtidos, foi possível concluir que a 
delimitação das cicatrizes mediante segmentação baseada em GEOBIA abrange áreas maiores que a 
delimitação por vetorização. A exceção é a cicatriz 01, onde a segmentação não considerou as áreas de 
trincas no solo como áreas de ruptura. Com intuito de testar a técnica de segmentação em GEOBIA, a 
comparação das áreas  das cicatrizes exibidas neste trabalho é um indicativo de que vale investir em  
estudos de classificação dos objetos por níveis de textura. Isto certamente  proporcionaria um grande 
avanço em estudos associados ao mapeamento, bem como ao entendimento dos movimentos de massa no 
Brasil. Além disso, a técnica de segmentação em GEOBIA possui a vantagem de ser uma técnica automática 
e por isso mais rápida, o que possibilita a obtenção de resultados para situações de emergência que 
acometam grandes áreas do território, como no caso dos desastres naturais.   
 
 
 


