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INTRODUÇÃO 
A Serra de São Domingos gerada pela Orogênese        
Brasiliana na borda ocidental da Bacia do São Francisco         
apresenta grande interesse para estudo geológico da       
região, sobretudo pela Falha de São Domingos que        
expôs as megassequências São Francisco e Paranoá,       
em específico, o Grupo Paranoá e o Grupo Bambuí que          
estão expostas na Falha de São Domingos.       
Normalmente, os trabalhos desenvolvidos nesta área      
são realizados com bases cartográficas existentes,      
geralmente, disponibilizadas pelo DSG (Diretoria de      
Serviço Cartográfico do Exército) e IBGE (Instituto       
Brasileiro de Geografia e Estatística) nas escalas       
1:100.000. Dependendo do detalhamento do     
levantamento geológicos, estas bases são deficientes      
para fornecer apoio para o planejamento e       
desenvolvimento das atividades de campo em nível de        
detalhamento dos trabalhos executados. Assim, um      
mapa cartográfico de referência na escala de trabalho        
é fundamental para um trabalho de mapeamento       
geológico. A proposta deste trabalho é desenvolver       
uma metodologia para extração automática de feições       
relacionadas a um mapa referência para apoio ao        
mapeamento geológico realizado na região. No intuito       
da metodologia ser aplicada sem custos adicionais,       
propõe-se aqui o uso de dados gratuitos.  
 
METODOLOGIA 
Como o projeto foi embasado no uso de dados         
gratuitos, inicialmente o procurou-se utilizar     
fotografias aéreas analógicas na região, porém, por se        
tratar de dados analógicos, a disponibilidade para       
digitalização em scanner cartográfico não foi possível. 
 

  
Figura 1 - Área de estudo, com a Serra de São Domingos ao             
centro, e os pontos coletados em campo marcados. 
 
Dessa forma, a pesquisa foi pautada em dados        
gratuitos de Sensoriamento Remoto disponibilizadas,     
sobretudo, pela USGS (Serviço Geológico dos Estados       
Unidos, em português) e pela JAXA (Agência Japonesa        
de Exploração Aeroespacial, em português).  
Os dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission)       
foram gerados por radar de abertura sintética (SAR), o         
que minimiza bastante os problemas com interferência       
atmosférica. Em 2013 foram liberados os dados de        
resolução espacial de 30 metros do SRTM obtidos pela         
banda C da missão que ocorreu nos anos 2000. Os          
dados Alos (Advanced Land Observing Satellite) são       
resultante de estereoscopia realizada por meio de um        
dos três sensores do satélite, o PRISM. Os dados foram          
processados para atendimento da resolução de 30       
metros, juntamente com os dados do SRTM.  
Um dos grandes desafios desta pesquisa é entender as         
diferenças proporcionadas por estes dois dados na       
formação de feições cartográficas como curvas de nível        
e hidrografia. Para as curvas de nível foi realizada um          
pré-processamento para suavizar este produto que      
seria gerado, enquanto para a hidrografia, foi realizado        
uma remoção de imperfeições dos dados, ambos de        
forma automática e com o objetivo de gerar extrações         
mais precisas e concisas com a realidade. 
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Como o objetivo foi a construção de um mapa de          
referência da região, procurou-se produtos capazes de       
garantir a extração de drenagem e curvas de nível,         
assim, foi procurado sensores que adquirem dados       
altimétricos da superfície e que possuíssem maior       
resolução espacial para melhor qualidade dos produtos       
desejados. Para a validação dos dados foi realizado um         
levantamento de campo geodésico com receptor de       
dupla frequência para a determinação de pontos de        
controle. O método de processamento foi o estático        
rápido, o qual, é utilizado dois receptores, sendo um         
fixo como base e referência das outras localizações        
adquiridas e o outro como coletor dos pontos de         
interesse com um rastreamento menor do que 20        
minutos, este método foi definido como o mais        
adequado devido a alta qualidade dos pontos que        
foram coletados e é possível obter uma cobertura mais         
completa da área de estudo, já que é uma região muito           
extensa.  
 

Figura 2 - Coleta de ponto com receptor de dupla frequência 
 
Posteriormente, os MDEs foram validados utilizando os       
trinta e um pontos de controle distribuídos ao longo da          
Serra de São Domingos e métodos estatísticos para        
compreender o erro dos sensores em relação aos        
pontos coletados, além de descobrir se há ocorrência        
de tendência realizando o Teste de Tendências através        
da distribuição t de Student, tal correlação é avaliada a          
partir do valor de t com 30 amostras e 0,05 (5%) graus            
de liberdade, já que se observou 10% de precisão para          
o cálculo do Padrão de Exatidão Cartográfico. Este        
valor da distribuição deve ser maior (em módulo) do         
que o analisado para ter como conclusão a não         
tendência dos dados dos sensores. 

                         
Figura 3 - Valor da distribuição t de Student utilizado, onde Sn            

é o erro-quadrático médio da diferença, 𝞓N é a média da           
diferença e n o número da amostra, utilizado para o Teste de            
Tendência. 
 
O PEC (Padrão de Exatidão Cartográfico) foi utilizado a         
fim de avaliar a qual escala os produtos que seriam          
gerados estavam correlacionados e sua qualidade, a       
partir da análise do erro-quadrático médio da diferença        
entre a altimetria do receptor com os dos sensores. 
Também se observou pontos de controle disponíveis       
na página do IBGE e de cartas topográficas do exército,          
porém os resultados foram aquém das expectativas e        
seu uso para a validação dos dados foram descartados.         
O PEC (Padrão de Exatidão Cartográfico) foi utilizado a         
fim de avaliar a qual escala os produtos que seriam          
gerados estavam correlacionados e sua qualidade, a       
partir da análise do erro-quadrático médio da diferença        
entre a altimetria do receptor com os dos sensores.         
Após validação e correções, foi gerada de forma        
automática por um software de Sistemas de       
Informação Geográfica (SIG) as curvas de nível e        
hidrografia. 
 
RESULTADOS 
Por meio da coleta de trinta e um pontos em campo,           
localizadas ao redor da Serra de São Domingos, foi         
realizado o confrontamento com os MDEs para então        
realizar a análise de qualidade que resultou o        
atendimento do Padrão de Exatidão Cartográfico      
altimétrico 1:50.000, Classe A para os produtos SRTM e         
ALOS, assim, obtendo uma referência melhor do que as         
disponíveis atualmente. Vale citar que o sensor ALOS        
obteve produtos de maior qualidade, contendo curvas       
de nível mais concisas e mais drenagens extraídas,        
além de obter um erro altimétrico menor, apesar de         
ambos os sensores terem apresentado tendência      
segundo o Teste de Tendência aplicado.  
Para cada dado gerado foi realizado uma diferente        
análise de qualidade. Para a hidrografia foi utilizada        
uma avaliação percentual de intersecção das      
drenagens geradas automaticamente com as extraídas      
manualmente utilizando imagens de sensores digitais,      
avaliando que os dados gerados extraídos por SIG        
possui detalhamento menor do que a extraída de        
forma manual, mas ainda com uma quantidade       
satisfatória de aspectos adquiridos. 
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Figura 4 - Quadro com a porcentagem de interseção dos          
dados extraídos manualmente com os de forma automática        
para cada sensor 
 
Para as curvas de nível foi realizada uma comparação         
visual com as cartas topográficas, disponibilizadas pelo       
Exército Brasileiro, na escala 1:100.000, avaliando que       
as geradas automaticamente apresentam uma     
concordância com a morfologia da carta, no entanto,        
com dados mais detalhados.  
 
CONCLUSÃO 
As fotos aéreas da USAF (Força Aérea dos Estados         
Unidos, em português) possuem importância para o       
desenvolvimento de diversos trabalhos, sobretudo, o      

mapeamento geológico, devido a extensa cobertura da       
superfície do território brasileiro, auxiliando na análise       
fotogeológica e física do relevo, disponibilizados      
somente para consulta do fotoíndice, sem a       
disponibilidade das fotos pela CPRM. Assim, dados       
gratuitos de sensores digitais, como o SRTM e do ALOS,          
são alternativas para o desenvolvimento de trabalhos       
de aquisição de dados e garantem a execução para         
gerar um MDE e um mapa de referência de qualidade.          
Contudo, diversas divergências com a superfície      
verdadeira do geóide podem ainda ser visíveis com        
esses sensores, sobretudo na região de maior       
altimetria da Serra de São Domingos. Dessa forma, os         
métodos estatísticos do PEC e de geodésia espacial        
foram utilizados para avaliação e validação dos dados        
gerados, examinando, assim, que esses métodos são       
efetivos para a garantia da qualidade do mapa de         
referência final para, sobretudo, a realização de       
mapeamento geológico. 
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