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RESUMO 

Os recifes de corais são ecossistemas de grande biodiversidade de organismos e de grande 

importância ecológica e econômica. Entretanto, o seu uso antrópico destrutivo, através das 

práticas do turismo desordenado, pesca predatória, entre outras atividades, vem causando 

desequilíbrios neste ecossistema. Por este motivo, faz-se necessário aprimorar as medidas 

de manejo, bem como as ferramentas de avaliação de sua efetividade. Nesse sentido, o 

monitoramento pode evidenciar mudanças em longo prazo, permitindo verificar a efetividade 

das ações de manejo, bem como as possíveis consequências de impactos, auxiliando assim 

a gestão. Porém, métodos tradicionais como o censo visual possuem limitações no seu 

alcance espacial. Além disso, esta ferramenta pode ser custosa, devido à necessidade de 

mão de obra especializada. Neste contexto, torna-se indispensável, o desenvolvimento de 

uma metodologia moderna e barata que permite observar áreas mais extensas, apesar de 

não excluir totalmente a necessidade das metodologias tradicionais. A utilização de 

fotografias aéreas adquiridas a partir de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) permite obter 

registros sinóticos de áreas mais extensas. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma 

metodologia para monitorar os recifes de corais, na região entre marés, utilizando VANT. 

Neste trabalho, quatro recifes foram objetos do presente estudo: Conceição (Itaparica), 

Abaí, Itacimirim e Praia do Forte (Litoral Norte da Bahia). Os dados obtidos pelo VANT 

foram inseridos num Sistema de Informação Geográfica (SIG). Eles passaram pelas fases 

de pré-processamento, treinamento, classificação com o objetivo de gerar os mapas 

temáticos representando as classes escolhidas pelo analista que representam a realidade 

do local. Por fim, um teste de acurácia geral foi utilizado para averiguar se a classificação 

conseguiu representar esta realidade. A média dos valores das acurácias das doze 

imagens, obtidas na fase do pré-processamento, foi de 0,7452 e desvio padrão de 0,0858. 

As três imagens do recife de Conceição e a imagem Itacimirim 2 ficaram abaixo da média. A 

imagem Conceição 1 apresentou o menor valor de acurácia, 0,5798. Uma possível 

explicação para este baixo valor, quando comparado aos valores das outras imagens, foi a 

localização desta imagem na região mais perto do supralitoral. Todas as imagens 

localizadas mais perto do supralitoral de cada recife tiveram menores valores de acurácia 

em comparação às imagens localizadas mais perto do infralitoral deste mesmo recife. Outra 

possível explicação foi que a quantidade de areia pode ter dificultado a classificação. No 

geral, os resultados foram considerados como bons e moderados, concluindo que o método 

utilizado é eficaz. No entanto, a utilização de VANT baseado em imagens hiperespectrais 

com um filtro sintonizável de cristal líquido, diferente do que foi utilizado neste trabalho, pode 

obter imagens áreas de alta resolução. 

Palavras - chave: recife de corais, VANT, SIG, monitoramento.  



                                                                                                                                                                                        

ABSTRACT 

Coral reefs are ecosystems of great biodiversity of organisms and of great ecological and 

economic importance. However, its destructive anthropic use, through the practices of 

disordered tourism, predatory fishing, among other activities, has been causing imbalances 

in this ecosystem. For this reason, it is necessary to improve the management measures, as 

well as the tools to evaluate their effectiveness. In this sense, monitoring can evidence 

changes in the long term, allowing to verify the effectiveness of the management actions, as 

well as the possible consequences of impacts, thus aiding management. However, traditional 

methods such as visual census have limitations in their spatial reach. In addition, this tool 

can be costly due to the need for skilled labor. In this context, it is essential to develop a 

modern and inexpensive methodology that allows to observe more extensive areas, although 

it does not totally exclude the need for traditional methodologies. The use of aerial 

photographs acquired from the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) allows to obtain synoptic 

records of more extensive areas. The aim in this work is to develop a methodology to monitor 

coral reefs, in the intertidal region, using VANT. In this work, four reefs were objects of the 

present study: Conceição (Itaparica), Abaí, Itacimirim and Praia do Forte (Northern Coast of 

Bahia). The data obtained by the UAV were inserted in a Geographic Information System 

(GIS). They went through the steps of preprocessing, training, classification with the purpose 

of generating thematic maps representing the classes chosen by the analyst that represent 

the reality of the place. Finally, an overall accuracy test was used to see if the classification 

was able to represent this reality. The mean values of the accuracy of the twelve images, 

obtained in the pre-processing step, were 0.7452 and standard deviation of 0.0858. The 

three images of the reef of Conceição and the image Itacimirim 2 were below average. The 

image Conceição 1 presented the smallest value of accuracy, 0.5798. One possible 

explanation for this low value, when compared to the values of the other images, was the 

location of this image in the region closest to the supralittoral. All the images located closer to 

the supralittoral of each reef had smaller values of accuracy compared to the images located 

closer to the infralittoral of this reef. Another possible explaination is that may have made 

classification difficult was the amount of sand. Overall, the results were considered as good 

and moderate, concluding that the method used is effective. However, the use of UAV based 

on hyperspectral imaging with tunable liquid crystal filter, other than the one used in this 

work, can obtain aerial images of high resolution. 

 

Keywords: Corals reefs, UAV, GIS, monitoring. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

Os recifes de corais são ecossistemas que apresentam uma grande biodiversidade 

(REAKA-KUDLA 1997), elevada complexidade estrutural (STODDART, 1969), e que geram 

importantes bens e serviços ecossistêmicos (MOBERG & FOLKE, 1999). Dentre os serviços 

ecossistêmicos oferecidos para a sociedade, destaca-se a proteção de forma parcial da 

faixa litorânea da ação de ondas, e a produção de alimento e da renda através do turismo 

(COSTANZA et al., 2014, SILVA et al., 2016), o que os torna economicamente importantes 

(LEÃO e DOMINGUEZ, 2000). De acordo com Costanza (2014) este ecossistema gerou em 

2011 em serviços ecossistêmicos o valor de U$ 9,9 trilhões/ano.   

A zona costeira é amplamente habitada por  populações humanas e muitas vezes utilizada 

de forma não sustentável, o que leva a degradação dos ecossistemas ali presentes (COSTA 

et al. 2007). Cardumes, por exemplo, estão sendo prejudicados juntamente com os animais 

bentônicos devido aos excessos das atividades pesqueiras (PEDRINI et al. 2007). O 

aumento das taxas de sedimentação devido ao desmatamento e as atividades agrícolas 

também prejudicam os recifes (ROGERS, 1990). Este aumento pode causar efeitos letais 

nos corais, por sufocamento, ou subletal, diminuição das taxas de crescimento, reprodução 

pela redução de luz e menor recrutamento de larvas de corais, dentre outros exemplos 

(KNOWLTON e JACKSON, 2013). Nutrientes derivados de esgoto doméstico podem levar à 

redução drástica da quantidade de corais e aumentando a quantidade de macroalgas nos 

recifes (COSTA et al., 2000; 2002; MCCLANAHAN et al., 2005). Somados a estes impactos, 

a temperatura média anual da superfície do mar está relacionada com os eventos de 

branqueamento em massa, fenômeno que com frequência leva á mortalidade em massa de 

corais (LOUGH e BARNES, 2000). Este fenômeno ocorre devido ao rompimento da relação 

simbiôntica com a alga zooxantela, algas responsáveis pela nutrição e que conferem 

coloração aos corais e que quando ausentes, deixam transparecer o esqueleto calcário 

branco dos corais (SPALDING e BROWN, 2015). Em escala global, os recifes não 

desaparecerão inteiramente, entretanto os mesmos sofrerão grandes alterações em 

resposta à mudança climática, causado pelo aquecimento global, associado á impactos 

humanos locais preexistentes (HUGHES et al. 2003). 

 

Os recifes de corais brasileiros apresentam baixa diversidade de corais, que necessitam ter 

resistências e adaptações para sobreviver à turbidez das águas brasileiras (LEÃO, 2003). 

De acordo com Leão (2003), foi observado branqueamento nos corais dos recifes da Bahia, 

e também atividades antrópicas que prejudicam esse ecossistema, como explosivos 

utilizados na pesca, derramamento de óleo, dentre outros. Entre as medidas de manejo para 
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evitar ou amenizar a degradação dos recifes de corais, a criação de áreas de proteção é 

uma medida que vêm sendo a mais indicada e utilizada (BENSUSAN, 2006). Após 

estabelecer uma unidade de conservação, há a necessidade de um sistema para avaliar a 

sua eficácia, que mostre se os objetivos esperados foram obtidos (HOCKINGS et al., 2000). 

Esse sistema pode ser o monitoramento ambiental que avalia as condições do meio 

ambiente em longo prazo através de observações, amostragens e medições periódicas 

(ARTIOLA et al., 2004). Entretanto, deve haver planejamento antes de iniciar um programa 

de monitoramento ambiental, o que muitas vezes pode ter um elevado custo (KENNEDY, 

2018).  

 

Leão et al. (2008) citaram em seu trabalho recifes de corais do estado da Bahia que foram 

investigados entre os anos de 1998 e 2005 através do censo visual e também pela técnica 

do vídeo transecto que cobriu uma área de 4,8m² em cada recife e precisou de um 

mergulhador para produzir as imagens. Atualmente, outra ferramenta muito utilizada na 

pesquisa dos recifes de corais é o sensoriamento remoto (KNUDBY et al., 2007). Essa 

tecnologia auxilia no monitoramento, proteção e gestão deste ecossistema (XU e ZHAO, 

2014). O sensoriamento remoto pode ser definido como um conjunto de ferramentas e 

técnicas, que envolvem a detecção, obtenção e análise de informações, da energia 

eletromagnética ou radiação eletromagnética emitida ou refletida pelos objetos do Planeta 

Terra e registradas por sensores remotos. Este tem com o objetivo de obter informações dos 

objetos contidos na superfície da Terra sem precisar ter contato direto com estes (MORAES, 

2002). Segundo Graça et al., (2014), nos últimos anos tem aumentado o uso de imagens de 

alta resolução dos VANTs para obter informações da superfície terrestre. Cada vez mais os 

VANTs estão sendo utilizados na área de pesquisa do que na área militar devido ao 

desenvolvimento dessa tecnologia com ênfase na ciência (KLEMAS, 2015). Os 

equipamentos do tipo VANT, que possuem câmera, GPS, unidade de medição inercial 

(IMU), link de rádio e um pequeno processador de computador permitem sua utilização com 

precisão para o monitoramento ambiental (GONÇALVES e HENRIQUES, 2015). Os VANTs 

oferecem um enorme recurso para pesquisadores, na qual os utilizam em muitas áreas de 

pesquisa científica e técnicas (WATTS et al., 2012). Em comparação com os sistemas 

tripulados, o VANT possui vantagens, por exemplo, podem voar sobre áreas montanhosas, 

vulcânicas, áreas atingidas por terremotos, ou seja, lugares com pouca ou nenhuma 

acessibilidade. A maioria dos VANTs à venda nas lojas pode operar de forma autônoma e 

possui baixo custo operacional comparado aos aviões tripulados e também são mais 

baratos (EISENBEISS, 2011). Para utilizar os VANTs, o usuário precisa seguir o 

regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL). 
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Uma gestão ambiental eficiente precisa de dados confiáveis. Neste contexto, sugere-se a 

aplicação de uma metodologia moderna, de baixo custo e mais abrangente para monitorar 

os recifes de corais, utilizando Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs). Essa abordagem 

tem a vantagem, além de também não ser destrutiva, fornece amostras aéreas mais 

extensas que o censo visual, economizando verbas.  
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2.0 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral no presente estudo foi a aplicação de uma metodologia para monitorar os 

recifes de corais na região entre marés, na escala 1:700, utilizando VANT. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

i) Gerar mapas temáticos das doze imagens obtidas pelos recortes dos mosaicos dos recifes 

de corais. 

ii)  Avaliar a acurácia geral das doze classificações 

iii) Verificar a eficiência do uso de VANTs na identificação da cobertura de macroalgas, 

algas turf e areia. 
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3.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 O presente estudo foi desenvolvido em quatro recifes de coral da porção norte da costa do 

estado da Bahia, Brasil: Recife de Conceição localizado em Itaparica (-38.649, -13.026) e os 

Recifes de Abaí (-38.088, -12.676), Itacimirim (-38.047, -12.636) e Praia do Forte (-37.997, -

12.571) localizados no Litoral Norte da Bahia (Figura 1). 
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Figura 1: A: Mosaico do recife de Conceição com os três recortes; B: Mosaico do recife de Abaí com 
os três recortes; C: Mosaico do recife de Itacimirim com os três recortes; D: Mosaico do recife de 
Praia do Forte com os três recortes e E: Mapa da área de estudo, Salvador e Litoral Norte da Bahia, 
Brasil (Google Earth). 
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3.1.1 BAÍA DE TODOS OS SANTOS 

A Baía de Todos os Santos (BTS) abriga diferentes tipos de ecossistemas, por exemplo, os  

estuários, recifes de corais, manguezais e planícies de maré (BARROS et al., 2012). As 

marés na BTS são consideradas semi-diurnas (CIRANO e LESSA, 2007). Nas bordas leste 

e sudeste da Ilha de Itaparica, ao redor da Ilha de Maré e Ilha dos Frades são encontrados 

recifes de corais (LESSA e DIAS, 2009). Apesar de ser uma Área de Proteção Ambiental 

Estadual criada em 1999 (GOVERNO do ESTADO da BAHIA, 1999), ainda não tem um 

plano de manejo. Além disso, essa baía também está sujeita a distintas pressões antrópicas 

como poluição, sobre-pesca, pesca predatória, bioinvasão, dentre outras (DUTRA e 

HAWORTH, 2008). De acordo com Cruz et al. (2009), a espécie de coral Millepora alcicornis 

foi encontrada com baixa abundância nos recifes externos da BTS, possivelmente devido a 

pesca predatória que utiliza explosivos e também o uso das redes de espera. 

3.1.2 LITORAL NORTE 

Da fronteira entre os municípios de Salvador e Lauro de Freitas até a fronteira com o estado 

de Sergipe (Rio Real) é considerada a faixa da costa norte da Bahia, na qual tem uma 

extensão com cerca de 200 km. Entre as praias de Abaí ao sul e Itacimirim ao norte, e cerca 

de 70 km ao norte de Salvador encontra-se a Praia de Guarajuba, no município de Camaçari 

(GALVÃO e NOLASCO, 2013) e cerca de 70 km a Nordeste de Salvador está a Praia do 

Forte que fica no município de Mata de São João e tem aproximadamente 8 km de extensão 

(SILVA et al., 2016). 
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3.2 AQUISIÇÃO DOS DADOS 

 

3.2.1 ATIVIDADE DE CAMPO 

O VANT utilizado foi o Phantom 3 Professional, um tipo de quadricóptero (Figura 2). Ele é 

equipado com uma câmera que registra vídeos 4K em até 30 fps e fotos em 12 megapixels. 

Possui um gimbal, um dispositivo integrado que lhe permite uma estabilidade no voo e um 

sistema que proporciona um voo planado com precisão, até mesmo sem a disponibilidade 

do sinal GPS (MANUAL, 2015). A aeronave foi utilizada em modo autônomo com um plano 

de voo produzido no aplicativo Drone Deploy. Nesse plano de voo, o aplicativo desenhou as 

linhas ao longo da área do recife de coral onde o VANT voaria e fotografaria ao mesmo 

tempo. Foram tiradas 108 fotografias no recife de Conceição, 390 fotografias no recife de 

Abaí, 417 fotografias no recife de Itacimirim e 494 fotografias no recife da Praia do Forte. 

Um filtro polarizado foi utilizado para reduzir a luz difusa decorrente de reflexo aumentando 

assim a nitidez das fotografias. 

 

Figura 2: Quadricóptero Phantom 3 Professional. 

Fonte: https://www.dji.com/phantom-3-pro.   

De acordo com as informações fornecidas pelo próprio equipamento, a aeronave voou a 20 

metros de altura, conferindo uma resolução de 1,6 cm por pixel, em escala aproximada de 

1:700. As imagens adquiridas autonomamente tiveram sobreposição de 80 % tanto lateral 

quanto longitudinal. 

Uma câmera NIKON AW1 com GPS foi utilizada para tirar fotos dos recifes para ser usada 

como verdade de campo das imagens do VANT, sendo possível posteriormente visualizar 

mais de perto as espécies e grupos funcionais ali presentes. 

  

http://www.dji.com/phantom-3-pro
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3.3. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS (PRÉ-PROCESSAMENTO) 

  

3.3.1 MONTAGEM DOS MOSAICOS 

Os mosaicos foram produzidos no programa PhotoScan da Agisoft, mantendo a escala 

1:700 e permitindo medições precisas de área sobre o recife de coral.  

Foram feitas cinco etapas para a montagem de cada mosaico: 

1) Alinhamento das fotos obtidas pelo VANT; 

2) Montagem da nuvem de pontos; 

3) Montagem do modelo 3D; 

4) Renderização com as imagens e  

5) Exportação do mosaico. 

Entretanto os modelos 3D gerados para cada recife de coral não foram utilizados, pois 

foram produzidos apenas para a produção do mosaico. Após as cinco etapas, o mosaico 

georreferenciado foi exportado para o sistema SIG. 

3.3.2 RECORTE DAS IMAGENS  

Cada mosaico dos quatro recifes de corais foram adicionadas no programa Qgis 2.18.0 

(´Las Palmas`). Pontos com as coordenadas geográficas das respectivas fotos tiradas 

manualmente (citado no subitem 3.2.1), foram plotadas em cima do mosaico do recife de 

coral para facilitar a aferição da verdade de campo. Três recortes foram feitos em cada 

mosaico do recife de coral. O primeiro mais próximo ao supralitoral, o segundo no meio do 

mesolitoral e o terceiro mais próximo ao infralitoral. Porém todos os recortes feitos foram no 

mesolitoral. Segundo Pinheiro et al., (2008) a zona supralitoral fica fora da água do mar. O 

mesolitoral fica exposto na maré baixa e submerso na maré alta, comumente encontram-se 

nessa zona poças de maré e na sua parte inferior algas verdes. O infralitoral fica submerso 

na água do mar, portanto há uma maior estabilidade das condições do ambiente (PINHEIRO 

et al., 2008). No total, doze imagens foram geradas no Qgis, e posteriormente, classificadas.  

3.4 PRODUÇÃO DOS MAPAS CLASSIFICADOS (FASE DE TREINAMENTO E 

CLASSIFICAÇÃO)  

A classificação de imagens obtidas pelos sensores remotos pode ser definida como o 

agrupamento dos pixels em uma classe que represente a realidade do local (CRÓSTA, 

1992). Os classificadores podem ser agrupados como classificador supervisionado quando o 
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analista precisa fornecer as amostras ao sistema e como classificador não supervisionado 

quando há pouca ou nenhuma interação do analista com o sistema (MOREIRA, 2011). O 

classificador supervisionado utilizado no presento estudo foi o máxima verossimilhança 

(Maxver), pois ele foi sugerido e considerado como o melhor e mais tradicional classificador 

implementado no Qgis. Na fase de treinamento desse classificador, o analista fornece ao 

sistema um conjunto de pixels, que representem cada amostra pertencente a alguma classe, 

na imagem que será classificada. Através do uso de uma ferramenta no SIG é coletado o 

conjunto de pixels, que poderá ter formas de retângulos ou quadrados, com diferentes 

tamanhos. O classificador, a partir do pacote de treinamento, realiza a classificação 

(MOREIRA, 2011). 

Três classes foram escolhidas na fase de treinamento: Macroalga; turf e areia, pois eram os 

três grupos mais encontrados com uma boa visibilidade e maior representatividade. A tabela 

1 mostra algumas características das classes e suas respectivas fotografias obtidas pela 

câmera NIKON AW1.  
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Tabela 1: Características das três classes utilizadas nas classificações. 

Classes Características 

  

a) Macroalgas 

 
 

As macroalgas classificadas eram  
macroscópicas, a maioria com coloração 
marrom, mas também havia com cores 
verdes.  

b) Algas turf 
 

 
 

O turf foi considerado nas classificações como 
uma mistura de algas marinhas. De acordo 
com Hay (1981), espécies de algas marinhas 
que formam o turf são encontradas 
principalmente nas regiões menos profundas 
do recife. 

c) Areia 

 
 

A areia foi considerada nas classificações 
como sedimento de cor amarela ou quase 
branca encontrada na região dos recifes de 
corais. 

 

Cada amostra correspondeu a cada indivíduo/porção de areia que o analista coletou. No 

mínimo 10 % das amostras de cada grupo foram coletadas para que o SIG realizasse 

melhor a classificação. Posteriormente, o classificador com base nas amostras escolhidas 

na fase de treinamento, associou-as a cada classe correspondente, realizando assim a 

classificação. O produto final foi um mapa temático para cada imagem. A figura 3 mostra as 

etapas da classificação supervisionada.  
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Figura 3: Esquema com etapas do processamento digital da imagem que foi utilizado para classificar 
as imagens dos recifes de corais no Qgis 2.18.0 (‘Las Palmas’). 

3.5 TESTE DE ACURÁCIA GERAL (PÓS-CLASSIFICAÇÃO) 

A avaliação da exatidão é uma etapa necessária a ser realizada após a classificação para 

verificar se o resultado obtido se aproxima da realidade (NOVO, 2010). A tabela 2 mostra 

um exemplo de uma matriz de erro. Os dados de referência, normalmente representados 

pelas colunas da matriz são comparados aos dados classificados, normalmente 

representados pelas linhas. A concordância entre esses dois conjuntos de dados é indicada 

na diagonal principal (STORY e CONGALTON, 1986). De acordo com Story e Congalton 

(1986), o valor da acurácia geral é obtido pela divisão do número das classificações feitas 

corretamente (somatório da concordância) pelo número total das amostras coletadas no 

mapa ou imagem classificada. 

Fase de treinamento: coleta 

das amostras  Recorte da imagem 

Resultado da classificação: 

mapa temático 

Macroalga 

Turf 

Areia 
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Tabela 2: Um exemplo de Matrix de Erro mostrando Linha, Coluna, e Totais Gerais (modificado de 
Story e Congalton, 1986). 

DADOS DE REFERÊNCIA 

 

                                                                                          - Soma da diagonal principal = 41 

                                                                                           - Acurácia geral = 41/56 = 73% 

O Acatama, um módulo de extensão utilizado no Qgis, foi utilizado para obter a acurácia 

geral dos mapas temáticos (ACATAMA, 2019). Através deste plugin, amostras estratificadas 

em três classes: macroalga; turf e areia foram agrupadas em uma imagem do recife 

correspondente na qual foram coletadas. Posteriormente, o analista confirmou ou não, se 

cada amostra correspondia com a classe que ali estava, a partir da observação visual da 

fotografia aérea, somada aos conhecimentos locais das classes identificadas na área de 

estudo (Figura 4). 

Figura 4: Teste da acurácia geral realizado no Acatama, um módulo de extensão do Qgis 2.18.0 (‘Las 
Palmas’).  

 x y z Total da Linha 

x 15 2 4 21 

y 3 12 2 17 

z 1 3 14 18 

 19 17 20 56 

D
a
d

o
 

C
la

s
s
if
ic

a
d

o
 

Total da Coluna 
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4.0 RESULTADOS 

Quatro mosaicos foram criados e de cada um, três recortes foram feitos, totalizando 12 

imagens. Um mapa temático foi gerado para cada imagem (figura 5 a 8). O valor da acurácia 

geral foi calculado para cada modelo.  A figura 5 mostra no lado esquerdo os três recortes 

do recife de Conceição e no lado direito os correspondentes resultados da classificação 

supervisionada. 

a) d) 

b) e) 

c) f) 

Figura 5: a, b, c) Recortes 1, 2 e 3 do recife de Conceição; d, e, f) Resultados das respectivas 
classificações supervisionadas. 
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A figura 6 mostra no lado esquerdo os três recortes do recife de Abaí e no lado direito os 

correspondentes resultados da classificação supervisionada. 

a) d) 

b) e) 

c) f) 

Figura 6: a, b, c) Recortes 1, 2 e 3 do recife de Abaí; d, e, f) Resultados das respectivas 
classificações supervisionadas.  
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A figura 7 mostra no lado esquerdo os três recortes do recife de Itacimirim e no lado direito 

os correspondentes resultados da classificação supervisionada. 

a) d) 

b) e) 

c) f) 

Figura 7: a, b, c) Recortes 1, 2, 3 do recife de Itacimirim; d, e, f) Resultados das respectivas 
classificações supervisionadas. 
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A figura 8 mostra no lado esquerdo os três recortes do recife da Praia do Forte e no lado 

direito os correspondentes resultados da classificação supervisionada. 

a) d) 

b) e) 

c) f) 

Figura 8: a, b, c) Recortes 1, 2, 3 da Praia do Forte; d, e, f) Resultados das respectivas classificações 
supervisionadas.  
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O valor médio da acurácia geral foi de 0,7452 (desvio padrão 0,0858). As imagens de 

número 1 têm menores valores de acurácia geral quando comparados às imagens de 

número 3 do mesmo recife. Apenas os recifes de Conceição e Abaí apresentam a seguinte 

relação do valor de acurácia geral: 1>2>3 (figura 9). 

 
Figura 9: Valores da acurácia geral de cada recorte da imagem dos recifes de corais. 

 

As imagens classificadas com maior acurácia geral foram: Abaí 1, 2 e 3; Praia do forte 1, 2 e 

3; Itacimirim 1 e 3. Os valores da acurácia geral obtidos pelo Acatama são uma relação 

direta, ou seja, 0,5 correspondem a 50% de acerto da classificação (tabela 3). O valor mais 

discrepante da média 0,7452 (desvio padrão 0,0858) foi o de 0,5798 referente à Conceição 

1. O maior valor da acurácia geral foi de 0,84077 da imagem Abaí 3. Todos os valores da 

acurácia geral das três imagens do recife de Conceição e também de Itacimirim 2 ficaram 

abaixo da média. As outras oito imagens ficaram acima da média. As três imagens juntas do 

recife da Praia do Forte tiveram a maior média do valor de acurácia, 0,8191, em seguida, as 

imagens do recife de Abaí, 0,7942, do recife de Itacimirim, 0,7309, e por último, as imagens 

do recife de Conceição, 0,6368. Os valores da acurácia geral, as áreas de cada classe e 

suas respectivas proporções são mostradas na tabela 3.  
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Tabela 3: Valores da acurácia geral e das áreas das doze classificações e valores das proporções 
das áreas. 

 

 

Na figura 10, os gráficos mostram a distribuição da proporção de macroalga, turf e areia, 

separadamente, ao longo de cada recife de coral. Nesses gráficos pode-se observar que as 

retas apresentam comportamentos parecidos e também diferentes entre os quatros recifes 

de corais. 

Nome Acurácia 
geral 

Área 
macro
alga 
(m²) 

Área 
turf (m²) 

Área 
areia 
(m²) 

Área 
total 
(m²) 

% área 
macroalga 

% área 
turf 

% área 
areia 

Conceição 
1 

0,5798 67,07 404,67 282,87 754,62 8,89 53,63 37,49 

Conceição 
2 

0,66446 24,4 109,66 54,58 188,65 12,93 58,13 28,93 

Conceição 
3 

0,66607 101,3
9 

918,64 7,24 1.027,27 9,87 89,43 0,70 

Abaí 1 0,76287 73,01 298,11 54,26 425,4 17,16 70,08 12,76 

Abaí 2 0,7789 42,73 86,93 15,1 144,77 29,52 60,05 10,43 

Abaí 3 0,84077 135,8
4 

274,16 15,39 425,4 31,93 64,45 3,62 

Itacimirim 
1 

0,77341 31,82 146,66 84,7 263,2 12,09 55,72 32,18 

Itacimirim 
2 

0,63949 44,95 107,54 110,7 263,2 17,08 40,86 42,06 

Itacimirim 
3 

0,77988 24,42 218,55 20,23 263,2 9,28 83,04 7,69 

Praia do 
Forte 1 

0,79843 1,97 28,52 22,35 52,85 3,73 53,96 42,29 

Praia do 
Forte 2 

0,83337 2,82 41,79 8,23 52,85 5,34 79,07 15,57 

Praia do 
Forte 3 

0,82562 8,75 32,04 18,74 59,54 14,70 53,81 31,47 
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Figura 10: Distribuição da proporção de macroalga, alga turf e areia nos quatro recifes de 
corais.  
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5.0 DISCUSSÃO 

No estudo de Laliberte et al., (2010) foi utilizado VANT para fotografar  áreas de vegetação e 

foram encontrados valores de acurácia geral de 83% e 88% sendo considerados pelos 

autores como  bons resultados de classificação. Mathieu et al., (2007) utilizaram imagens 

adquiridas pelo satélite Ikonos pala classificar comunidades da vegetação na área 

escolhida, uma das classificações apresentou acurácia geral de 64% e foi considerada pelos 

autores como moderada. Com base nesses resultados, foi considerado para o presente 

estudo que o valor de acurácia geral entre 60% até 69% foi moderado e entre 70% até 89% 

foi bom.  

Uma possível explicação para a diferença de valores entre as imagens com maior acurácia 

geral e da menor acurácia geral do mesmo recife é a localização. O recorte da imagem que 

está localizado mais próximo ao supralitoral teve menor valor da acurácia geral, enquanto 

que o recorte da imagem que está localizado mais próximo ao infralitoral, teve maior valor 

da acurácia geral (figura 9). A zona localizada mais próxima ao supralitoral está mais perto 

da zona costeira, onde acontece os processos erosivos e de acumulação que pode ter 

depositado sedimento nessa região (MANSO et al., 2011) e possivelmente prejudicou a 

visibilidade da imagem perto desse local. No presente estudo é possível observar uma 

zonação com o aumento da proporção da área de macroalga em direção a região localizada 

mais próxima ao infralitoral nos recifes de Abaí e Praia do Forte (tabela 3, figura 18). Nos 

recifes de Conceição e Itacimirim, a proporção de área do turf aumenta na região localizada 

mais próxima ao infralitoral. Em todos os quatro recifes a proporção da área de areia diminui 

na região localizada mais próxima ao infralitoral em comparação com a região localizada 

mais próxima ao supralitoral. 

Esta zonação pode ser outra possível explicação para a diferença dos valores da acurácia 

geral das imagens do mesmo recife nas três zonas diferentes, por causa da presença de 

areia. De acordo com Yamano e Tamura (2004), a areia no recife de coral pode interferir na 

classificação de imagens devido a sua maior refletância comparada a dos corais. Em cada 

recife, a proporção de areia é maior onde o valor da acurácia geral foi menor. A imagem de 

Itacimirim 2 tem a maior proporção de areia e teve o menor valor da acurácia geral 

comparado as imagens Itacimirim 1 e 3. As proporções das áreas de macroalga e turf 

parecem não ter influenciado nos valores da acurácia geral das doze imagens. A hipótese 

de que a areia influenciou de alguma forma na classificação só foi observada dentro de cada 

recife e não, comparando um recife com outro. 

Os estudos das zonações ao longo dos recifes de corais são importantes, pois se for 

observado mudanças incomuns nas distribuições das comunidades no local, provavelmente 



26 
 

algo pode estar interferindo e precisa ser averiguado. Segundo Rubal et al., (2011) devido a 

sua regular abundância anual e sensibilidade aos impactos ambientais, a abundância e 

diversidade de espécies das macroalgas pode ser uma indicadora segura de impacto 

ambiental.  

A classificação supervisionada de imagens não é um processo simples. Existem diversos 

fatores que influenciam no resultado final, como o conhecimento das características da área 

de estudo, escolha do sistema de classificação apropriado, triagem das amostras de 

treinamento e um bom domínio do pesquisador no sistema de classificação (LU e WENG, 

2007). Entretanto é um método utilizado em muitos campos da ciência (MARTINS, 2009). 

No presente estudo, a utilização do classificador Maxver pode ter gerado erros no resultado 

da classificação. Segundo Moreira (2011), o classificador supervisionado máxima 

verossimilhança realiza a classificação com base no pacote de treinamento feito pelo 

analista, entretanto, mesmo se o analista tivesse selecionado, cautelosamente, as amostras 

pertencentes à classe correspondente, é possível que os pixels que deveriam ir para uma 

determinada classe podem ir para outra, devido à similaridade do comportamento espectral 

entre classes, podendo resultar numa classificação com erros expressivos.  

A figura 7c) e 8c) referente ao recorte 3 do recife de Itacimirim e da Praia do Forte, 

respectivamente, apresentam brilho na imagem. A imagem 6a), recorte 1 do recife de Abaí, 

apresenta uma mancha de coloração azulada. Outro fator que pode ter dificultado a 

classificação foi à presença de água. De acordo com Holden e LeDrew (2000) a 

profundidade da água no recife de coral interfere no comprimento de onda de luz, podendo 

influenciar na confiabilidade do resultado do sensoriamento remoto. Visualmente, observa-

se que as figuras 5c), 6a, b), 7a, b, c), e 8b) apresentam porções de água. Outro fator pode 

ter sido por causa do tipo de VANT. De acordo com Eisenbeiss (2011), os VANTs que 

possuem pouco peso são dependentes das condições do vento. Além disso, os sensores 

classificados como de baixo-custo podem interferir, por exemplo, na diminuição da 

qualidade dos dados no mapeamento. Segundo Graça et al., (2014), a instabilidade da 

plataforma no momento do voo do VANT de sistema comum pode interferir no controle 

geométrico das fotografias. 

Organismos de cnidários e esponjas foram encontrados em algumas imagens dos recifes de 

corais, porém a baixa nitidez delas impossibilitou a classificação destes organismos em nível 

de grupo e também em nível de espécie das macroalgas. As fotografias tiradas com a 

câmera NIKON AW1 não foram totalmente suficientes para serem utilizadas como verdade 

de campo, pois ao plotar os pontos com as respectivas coordenadas das fotografias em 
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cima da imagem que seria classificada, estes pontos não ficaram exatamente no local que 

deveriam estar. No trabalho de Cruz et al. (2008) foi utilizado o método de vídeo transecto 

para identificar os organismos em um dos recifes do complexo de recifes dos Itacolomis 

localizado na região leste do Brasil até uma profundidade de aproximadamente 2.5m. Neste 

método foi possível identificar os cnidários em nível de gênero ou família, e outros 

organismos em nível de espécie. Os dez transectos utilizados no recife Pedra do Silva 

cobriram uma área total de 42m² em três horas de duração, sendo necessário dois 

mergulhos (CRUZ et al., 2008). A vantagem da metodologia do presente estudo em 

comparação com do vídeo transecto é a maior área total que o VANT pode cobrir em pouco 

tempo. Nos recortes gerados pelo Qgis a partir dos mosaicos, as áreas totais variaram de 

52,85m² até 1.027,27m², no entanto a área coberta pelo VANT foi bem maior para produzir 

cada mosaico. Porém, o vídeo transecto conseguiu identificar alguns organismos em nível 

de espécie e o método do presente estudo utilizando o VANT classificou apenas três 

classes em nível de grupo. Diversos fatores podem ter contribuído para a baixa nitidez das 

imagens, impossibilitando a identificação de todos os organismos presentes ou a maioria 

deles. De acordo com Hochberg et al. (2003), o brilho contido nas imagens pode modificar a 

interpretação das imagens. No trabalho dele e dos outros autores, correções foram feitas 

para minimizar este efeito. Resultados mostraram que o valor de acurácia geral foi 

levemente maior em imagens com as correções em comparação com as imagens originais. 

Entretanto, os valores de acurácia do usuário para cada classe, coral, por exemplo, foram 

consideravelmente maiores para as imagens corrigidas em relação com as imagens não 

corrigidas, com exceção da classe de areia profunda (HOCHBERG et al., 2003). 

Existem formas de amenizar as causas que interferem de forma negativa o resultado da 

classificação, além das correções de imagem. Ishida et al., 2018 testaram um VANT 

baseado em imagens hiperespectrais utilizando um filtro sintonizável de cristal líquido. Com 

ele é possível realizar imagens áreas numa resolução na ordem de dezenas de milímetros. 

A classificação teve um valor de acurácia de 94,5% da imagem classificada.  
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6.0 CONCLUSÃO 

As classificações feitas utilizando um SIG software livre mostraram, no geral, resultados 

bons e moderados de acurácia geral, apenas a imagem 1 referente ao recife de Conceição 

apresentou valor de acurácia geral abaixo dos 60%.  

Não foi possível classificar os organismos em nível de espécie. Entretanto, o método 

aplicado no presente estudo conseguiu mostrar as distribuições em nível de grupo das 

macroalgas e turf. Essa metodologia pode ser utilizada como base para criação de novos 

projetos de monitoramento ambiental e também durante o próprio projeto, pois se as fotos 

forem capturadas pelo VANT com uma maior periodicidade, por exemplo, mensal, 

semestral, pode-se usar os dados e observar se houve alguma diferença significativa na 

quantidade de organismos de cada um dos grupos e também verificar os tipos de 

zoneamento na área.  

O presente estudo conseguiu desenvolver uma metodologia não destrutiva, capaz de cobrir 

em 15 minutos de voo uma área maior do que um pesquisador treinado pode cobrir em 2 

horas de trabalho. Portanto, foi economizado tempo na coleta dos dados e também com 

mão de obra. 

Adequações podem ser feitas com o intuito de obter melhores resultados, por exemplo, 

substituir VANT que gere imagens no espectro visível RGB para outro que gere imagens 

hiperespectrais, utilizar SIG com ferramentas mais aperfeiçoadas, dentre outros. Porém, 

essas mudanças provavelmente poderiam aumentar os custos. 
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