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Eixo: Geotecnologias e modelagem aplicada aos estudos ambientais
Resumo
A geomorfometria sofreu grande desenvolvimento nas últimas décadas, e apoiado nos
avanços das geotecnologias e da própria informática, conforma um cenário favorável para a
utilização da análise digital do relevo na identificação de formas e no mapeamento de unidades
geomorfológicas. Considerando esta perspectiva, o presente trabalho aborda as possíveis
variações de resposta na aplicação da classificação semi-automatizada proposta por
Hammond/Dikau (1964/1991) a partir da variação de um único componente (o tamanho da janela
móvel de análise de dados). O Modelo Digital do Terreno (MDT) utilizado, com resolução de 20
metros, foi construído a partir de dados vetoriais planialtimétricos de cartas topográficas na escala
1:25.000. Os resultados obtidos demonstraram que as classificações geomorfométricas são
sensíveis ao tamanho das janelas móveis utilizadas, destacando a importância do rigor
metodológico e do conhecimento heurístico da área de estudo para a conversão do conhecimento
geomorfológico em parâmetros válidos para a área a ser analisada.
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1. Introdução
Tentativas de sistematização e classificação das formas do relevo são muito comuns
no estudo da Geomorfologia, no Brasil podem ser citadas as propostas de classificação do
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relevo de Azevedo (1949), Ab’Saber (1967), Ross (1985), projeto RADAMBRASIL
(BRASIL, 1983), os mapeamentos geomorfológicos do estado de São Paulo (IPT, 1981;
ROSS e MOROZ, 1997), o mapeamento geomorfológico do Paraná (MINEROPAR e
UFPR, 2006) e o manual técnico de geomorfologia do IBGE (2009). Nas últimas décadas,
estas propostas classificatórias vêem apresentando reformulação, principalmente no que
tange as técnicas utilizadas. Nas propostas mais recentes de classificação de formas e
padrões do relevo, a análise digital a partir de modelos digitais de elevação (MDE) como os
oriundos dos dados SRTM e de modelos digitais do terreno (MDT) derivados de curvas de
nível, tem apresentado destaque, automatizando o processo de classificação (BORTOLINI et
al. 2018; GOMES et al., 2018; SILVEIRA et al., 2018).
Como resultado, trabalhos de classificações automáticas e semi-automáticas do terreno
focados na aplicação de técnicas de Object Based Images Analysis e de árvore de decisão
(DRĂGUŢ et al., 2012; VASCONCELOS et al., 2012; BERTANI et al. 2013; PEDERSEN,
2016), Geoestatística (HENGL et al., 2008), análise estatística multivariada (GHIMIRE,
2014), lógica Fuzzy (MARTINS et al. 2016; ZHU et al., 2018;), e outras formas de análise
espacial utilizando Sistemas de Informação Geográfica (DIKAU et al., 1991; DIKAU et al.,
1995), tornam-se técnicas de suporte alternativas para a elaboração de parâmetros, que
auxiliem na definição de métodos, que possam ser replicados em diferentes contextos
geomorfológicos.
Estas propostas apresentam como alicerce, a conversão do conhecimento heurístico
em parâmetros para utilização em cálculos matemáticos, visando a construção de
mapeamentos com menor carga subjetiva, sendo possível sua elaboração por qualquer usuário
final de modo automático ou semi-automático (SEIJMONSBERGEN et al., 2011).
Dentre os trabalhos que buscaram sistematizar a classificação das formas do relevo,
destacam-se os produzidos por Hammond (1954, 1964), que buscou a objetividade na
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classificação de formas com a utilização de uma sequencia de procedimentos quantitativos
de análise do relevo.
Considerando este cenário, o presente trabalho tem como objetivo a aplicação da
proposta de classificação de Hammond/Dikau (1964/1991) testando os efeitos da variação
do tamanho da janela móvel usada para a elaboração da análise de vizinhança.
Caracterização da área de estudo
O recorte da área de estudo (FIGURA 1), localiza-se na porção sudeste do Estado do
Paraná, corresponde a 1330 km² e abrange parcialmente 6 municípios: São José dos Pinhais,
Tijucas do Sul, Guaratuba, Morretes, Paranaguá e uma pequena porção de Matinhos.

Figura 1 – Localização da área de estudo

O recorte geográfico foi escolhido por representar a complexidade geomorfológica
das transições entre o Primeiro Planalto Paranaense, a Serra do Mar e a Planície Litorânea,
possibilitando a realização de testes com as metodologias de classificação de unidades de
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relevo de maneira automatizada em diferentes compartimentos geomorfológicos, além da
disponibilidade de base cartográfica na escala 1:25.000.

2.

Materiais e Métodos

O Modelo Digital do Terreno (MDT) utilizado, com resolução de 20 metros, foi
gerado pelo algoritmo ANUDEM a partir de dados vetoriais planialtimétricos de oito (8)
cartas topográficas na escala 1:25.000 (2857-2 SE, 2857-4 NE, 2858-1 SO, 2858-3 NO, 28581 SE, 2858-3 NE, 2858-2 SO, 2858-4 NO), elaboradas pelo Diretório do Serviço Geográfico
do Exército (DSG, 2002), atualmente disponíveis para acesso público pelo Instituto de Terras,
Cartografia e Geociências (ITCG).
O método de classificação do relevo proposto por Hammond (1964) e Dikau et al.,
(1991) e posteriormente adaptado ao ambiente SIG por Reuter (2009) é baseado na aplicação
de uma janela móvel de tamanho variável, de acordo com a escala de trabalho e as formas de
relevo a serem mapeadas.
Constitui-se de um sistema de classificação em três níveis hierárquicos resultantes da
combinação de atributos topográficos: a declividade, com porcentagem relativa de áreas
definidas por um valor limítrofe de declividade; o valor de diferença altimétrica da área de
estudo; predomínio de áreas planas ou declives suaves, conforme valor limítrofe da
declividade (8%).
Para a aplicação desta proposta foram utilizados 2 tamanhos diferentes de janelas
móveis para a análise de vizinhança (20X20 e 50X50 pixels) usando a janela retangular para o
cálculo dos parâmetros: declividade, amplitude e perfil do relevo, conforme proposto por
Hammond (1954).
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O cálculo do parâmetro de declividade foi realizado a partir dos dados derivados da
base cartográfica 1:25.000, o valor limítrofe para definição das áreas planas foi mantido da
proposta original (8%), portanto originaram-se duas classes, sendo classe 1 (dec < 8%) e
classe 2 (dec > 8%).
Em seguida, foi calculada para cada pixel a porcentagem de declividade suave (dec <
8%) em seu entorno, por meio da janela móvel (análise de vizinhança), sendo parcionada em
4 partes: áreas com percentual maior que 80% de áreas planas/suaves; áreas com percentual
entre 50 a 80% de áreas planas/suaves; áreas com percentual entre 20 a 50% de áreas
planas/suaves; áreas com percentual menor que 20% de áreas planas/suaves.
Assim, o parâmetro declividade representa a porcentagem de declive suave dentro da
amostra (HAMMOND, 1954). O gradiente altimétrico, chamado de “Relevo Local” por
Hammond (1954, 1964) foi calculado para cada pixel através da diferença entre os valores
mínimo e máximo de elevação dentro da janela móvel. O produto foi reclassificado em 6
classes: 0 à 30m; 30 à 90m; 90 à 150m; 150 à 300m; 300 à 900m; valores acima de 900m.
Na modelagem do perfil o predomínio de áreas planas foi definido conforme a
análise de vizinhança deste atributo dividida em 4 classes: Percentual maior que 75% de
áreas planas/suaves nas terras baixas; percentual entre 50 e 75% de áreas planas/suaves nas
terras baixas; áreas com percentual de 50 a 75% de áreas planas/suaves nas terras altas; área
com percentual menor que 75% de áreas planas/suaves nas terras altas.
Após estas classificações, foi realizada a combinação dos atributos topográficos
através de álgebra de mapas, resultando em dois mapeamentos a partir da mesma base de
dados.
Para a validação dos resultados obtidos pela proposta de classificação foram
coletados dados de forma de relevo in loco, durante campanha de trabalho de campo, a qual
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foi incrementada em gabinete com a utilização de fotografias aéreas (ITCG, 1980) e imagens
SPOT (arquivo BING), com resolução de 2,5m. Estes dados serviram como base de entrada
para elaboração do coeficiente Kappa dos mapeamentos gerados. Os resultados do coefiente
foram categorizados segundo a escala (TABELA I) proposta por Landis e Koch (1977).
Tabela I – Parâmetros para caracterização através do Índice Kappa

Valores do índice Kappa
< 0.00
0.00 - 0.20
0.20 - 0.40
0.40 - 0.60
0.60 - 0.80
0.80 - 1.00

Força de Concordância
Poot (Pobre)
Slight (Fraca)
Fair (Razoável)
Moderate (Moderada)
Substancial (Forte)
Almost Perfect (Excelente)

FONTE: Adaptado de Landis e Koch (1977)

3. Resultados e Discussões
Aos gerar os modelos discretizados conforme a proposta de Hammond e Dikau
constatou-se que somente 37% da área de estudo apresenta concordância em uma comparação
entre o mapeamento resultante da janela de vizinhança de 20x20 (Figura 2) e o mapeamento
resultante da janela 50x50 (Figura 3).
A análise de vizinhança é diretamente afetada pelo tamanho da janela móvel utilizada,
as quais devem estar adequadas ao nível de detalhamento pretendido pelo pesquisador. Isto é
facilmente observado na Figura 2, que demonstra a classificação de Hammond/Dikau
(1964/1991) aplicada a uma janela amostral de 20 x 20 pixels, os quais configuram uma área
de análise com largura de 400m, que (em muitos casos) não é capaz de agregar a vertente em
sua área total.
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Figura 2 – Classificação de tipos de relevo – Janela amostral de 20 pixels.

Figura 3 – Classificação de tipos de relevo – Janela amostral de 50 pixels.

Considerando o tamanho das janelas móveis testadas, as classes que apresentaram
maiores problemas de representação foram as classes planos regulares (se refere a planície
litorânea) e relevo montanhoso com alta variação altimétrica (Serra do Mar).
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Como resultado positivo, a janela móvel de 20 x 20 pixels, conseguiu representar os
tipos de relevo mais complexos da área de estudo, como as classes de relevo montanhoso com
moderada variação altimétrica e relevo ondulado com altíssima variação altimétrica, as quais
não obtiveram representação significativa no mapeamento com janela móvel de 50 x 50 pixels
(Figura 3) devido ao grau de generalização imposto.
As superfícies com menores variações locais (planície litorânea) apresentaram
problemas devido ao distanciamento das curvas de nível, enquanto a classe de relevo
montanhoso com alta variação altimétrica (serra do mar) demonstrou a necessidade de
utilização de janelas móveis mais generalizadas, que sejam capazes de analisar a variação dos
atributos do relevo em contexto regional.
A validação dos dados a partir do coeficiente de concordância Kappa (TABELA II)
demonstrou que a janela de vizinhança 20 x 20 representaram maior concordância no
mapeamento, considerando as amostras de validação obtidas em campo.
Tabela II – Coeficiente de concordância Kappa para todos os tamanhos de janela móveis testadas,
categorização segundo Landis e Koch (1977) – Classificação Hammond/Dikau (1964)
Tamanho da janela de
vizinhança
Janela 20x20

Índice de correlação
global
71.63%

Janela 50x50

36.30%

Coeficiente de
concordância
0.68
0.19

Categoria de
concordância
Forte
Fraco

O coeficiente de concordância Kappa apresentou melhor avaliação com uma janela
móvel de 20x20 pixels devido ao detalhamento da resposta derivada do modelo, porém a
distribuição dos valores percentuais em classes demonstra como a janela móvel não conseguiu
representar o relevo montanhoso satisfatoriamente. Em contrapartida, as classes de planos
com morros baixos e relevo ondulado com moderada variação altimétrica foram melhor
representados na classificação com janelas 20 x 20 pixels, pois estas classes foram
generalizadas no mapeamento com janela móvel de 50x50 pixels.
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4.

Considerações Finais
As classificações apresentaram-se demasiadamente sensíveis a variação mínima de

parâmetros. Os tamanhos de janelas móveis utilizadas não foram adequadas para o
mapeamento da área de estudo completa, porém a classificação poderia obter maior êxito se
as janelas móveis fossem adaptadas as características de cada compartimento geomorfológico,
considerando o tamanho médio das vertentes presentes em cada um destes compartimentos.
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