
Análise do desempenho do Satélite Sino-Brasileiro de 
Recursos Terrestres (CBERS 2)  na determinação de 

morfologia de sistemas lacustres da planície aluvial do 
médio rio Araguaia entre Bandeirantes e Luiz Alves.

A possibilidade de análise de sistemas lacustres de planícies inundáveis, via imagens orbitais de sensores remotos já foi explorada por alguns autores, entre os quais 
Morais (2002), Morais et al. (2005), Mata et al. (2005), Jardim-Lima et al. (2005), Freitas e Novo (2005) entre outros. 

O rio Araguaia é um dos mais importantes rios brasileiros pelo fato de 
se localizar em área de transição de biomas (Cerrado e Amazônia) o 
que lhe garante uma rica fauna e flora. As variações na vazante do rio 
são constantes, possibilitando assim uma diversidade de ambientes 
lacustres. Este importante rio é dividido em Alto, Médio e Baixo 
Araguaia. A região do Médio Araguaia é configurada por terrenos 
planos de altitudes inferiores a 300 metros. Esta característica faz com 
que em época de chuvas (meses de abril a outubro) ocorra o 
espalhamento das águas por toda planície, contribuindo para 
formação de sistemas lacustres.
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2.1 Seleção da banda CBERS 2, sensor CCD para 
análise

Selecionou-se a banda 4 entendendo que, devido as suas 
características geométricas e radiométricas, é sensível a análise da 
determinação do limiar entre água e vegetação/solo. Esta vantagem 
está no fato de a banda 4 operar na faixa espectral (0,77-0,89 
micrometros), região do espectro do infravermelho próximo. Nesta 
região do espectro a água absorve a maior parte da radiação incidente, 
enquanto solo e vegetação tendem a refletir esta radiação. Em 
conseqüência, há uma excelente discriminação entre os corpos hídricos 
e solo/vegetação. As imagens selecionadas compõem a órbita 161, 
ponto 115. 
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3. Resultados e discussão

2. Metodologia

Os parâmetros de morfologia definidos foram:

Área; Perímetro; Comprimento máximo; Largura máxima e, 
Conectividade com o rio Araguaia, através da determinação da 
largura da boca dos lagos. Essas características foram calculadas 
automaticamente através do software SPRING versão 4.2, a partir da 
seleção de polígonos que representam cada lago da planície.

2.2 Restauração de imagens

Atenua o limiar de separabilidade entre alvos.

De forma geral os valores para morfologia lacustre apresentaram-se semelhantes, entre dados CBERS e Landsat.
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As pequenas variações nos valores de morfologia dos lagos 
analisados, a partir das imagens CBERS 2, sensor CCD, 
acompanharam as tendências de alteração apresentada por 
Morais et al. (2005), que utilizou dados Landsat.

A análise de morfologia apresentou bons 
resultados e valores semelhantes entre Landsat e 
CBERS

As imagens CBERS 2 revelaram-se ótima ferramenta na 
determinação de morfologia lacustre, permitindo diferenciação 
entre corpos d’água e vegetação/solo, bem como sua análise 
morfológica, abrindo um leque de possibilidades de estudos  com 
os produtos CBERS 2.
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Influência da variação sazonal em parâmetros primários como área e largura máxima
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2.3 Estudo Comparativo

Para a análise do desempenho das imagens CBERS 2 comparou-se os 
resultados desta análise com os resultados dos estudos desenvolvidos na 
mesma área por Morais et al. (2005) que utilizou imagens Landsat. Para tanto, 
selecionou-se as imagens do dia 06 de julho de 2004, correspondente ao 
período de seca, e para análise do período de cheias, foram selecionadas 
imagens do dia 18 abril de 2006.
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As imagens CBERS 
permitiu a análise do canal 
entre o lago e o rio 
Araguaia.
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