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RESUMO

A espacialização geográfica das interações comportamentais dos organismos frente 

ao  nicho ecológico  espacialmente  estruturado,  ou  background  ecológico,  provê  um ponto 

‘vivo’ de  contato  entre  Ecologia  e  Evolução.  A produção  de bases  cartográficas  para  a 

interface multidisciplinar Ecologia, Comportamento & SIG, constitui um cenário motivador, 

oportuno e desafiador. Para a Primatologia, em particular, os desafios dos produtos derivados 

dessa interface estão majoritariamente vinculados aos trade-offs entre o rigor da qualidade de 

geolocalização  dos  dados  e  as  limitações  dos  estudos  de  campo.  Nesse  sentido,  são 

demandadas métricas certificadoras de qualidade que formalizem indicadores de potenciais 

discrepâncias entre os dados de imageamento, da estrutura da paisagem e do posicionamento 

animal no ambiente natural, capazes de comprometer padrões ecológicos e comportamentais 

com dependência espacial. Com o intuito de suprir essas demandas, a presente tese objetiva 

trazer  para  a  Primatologia  instrumentos  de  avaliação  de  erros  e  de  qualidade  de  bases 

cartográficas derivadas de imagens de sensores remotos e de posicionamento por GNSS. Para 

atingir os objetivos foram desenvolvidas: 1. Revisão teórica com abordagem integradora ao 

corpo da tese; 2.  Avaliações  de modelos de correção geométrica em imagens de sensores 

remotos de alta resolução espacial; 3. Avaliações de erros de posicionamento entre métodos 

de posicionamento por GNSS em áreas florestadas, e, 4. Avaliação da magnitude da escala 

cartográfica dos produtos modelados. Os resultados das modelagens de correção geométrica 

de imagens de satélites demonstraram que cenários antagônicos (Google Maps sem correções 

geométricas – cenário otimista 1– e sensor Geoeye com ortorretificação rigorosa – cenário 

conservador 1) são estatisticamente equivalentes (Turkey HSD: p = 0,95) e exequíveis na 

mesma escala de 1:25000, classe B (PEC-PCD95%), a qual permite trabalhar com a magnitude 

de erros limitadas entre 7,5 a 12,5 m. Quanto à avaliação das métricas de posicionamento por 

GNSS em áreas florestadas, as análises demonstraram três diferentes padrões: 1. Acurácia 

horizontal  independente da complexidade metodológica;  2.  Ineficácia  do método RTK; 3. 

Acurácia vertical  dependente de ondas portadora.  Ainda foi observado que os métodos de 

posicionamento  código  C/A,  autônomo,  GPS,  instantâneo  (cenário  otimista  2)  e  ondas 

portadoras relativas (L1 e L2) GNSS (GPS e GLONASS), e modelagens de mitigação dos 

efeitos do multicaminhamento (tecnologia Floodlight – Trimble ®) com tempos de aquisição 

de  até  15’ (cenário  conservador  2)  possuem  a  mesma  escala  cartográfica  planimétrica, 

1:25000, classe B (PEC-PCD95%). À luz da literatura, observa-se que a qualidade de bases 

cartográficas  derivadas  das  imagens  de  satélite  é  dependente  da  qualidade  dos  dados  de 

controle, tais como resolução espacial e acurácia de DEMs e número, acurácia, distribuição 

espacial de GCPs, enquanto a qualidade de posicionamento por GNSS em áreas florestadas é 

uma temática nebulosa devido às diferentes definições e aquisições de dados de controle. Os 
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resultados desta tese demonstram exequibilidade de modelagens geométricas para imagens de 

sensores remotos de alta resolução espacial a baixos custos e equivalência da qualidade de 

dados de posicionamento planimétrico por GNSS em área florestada. Finalmente, entende-se 

que os produtos desenvolvidos nesta pesquisa contribuirão para a formalização de modelos 

instrumentais  de  geração  e  correção  de  bases  cartográficas  de  imagens  de  alta  resolução 

espacial e de posicionamento por GNSS em áreas florestadas, respondendo, desse modo, aos 

trade-offs entre qualidade e exequibilidade de produtos cartográficos para a Primatologia, por 

meio da determinação das escalas cartográficas ajustadas ás magnitudes de erros.

Palavras-chave:

Ecologia, Primatologia, GNSS, sensoriamento remoto, precisão cartográfica.
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ABSTRACT

The  geographical  spatial  of  behavioral  interactions  to  spatially  structured 

ecological niche, or ecological background, provides a 'living' point contact between Ecology 

and  Evolution.  The  production  of  cartographic  databases  for  multidisciplinary  interface 

Ecology, Behavior & GIS, constitutes a scenario motivating, opportunistic and challenging. 

For Primatology in particular the challenges of the products derived from that interface are 

mostly linked to the trade-offs between location accuracy and field studies limitations. In this 

sense,  are  demanded  quality  certification  metrics  formalizing  indicators  of  potential 

discrepancies between the imaging data, landscape structure and animal positioning capable 

of compromising ecological and behavioral patterns with spatial dependence. In order to meet 

these demands, this thesis aims to bring to the Primatology assessment tools errors and quality 

of cartographic databases derived from images of remote sensing and GNSS positioning. To 

achieve the objectives were developed: 1. Theoretical Review with integrative approach to the 

body of the thesis; 2. Evaluation of geometric correction models for high spatial resolution 

remote sensing images; 3. GNSS positioning assessment in forested areas, and 4. Magnitude’s 

assessment  of  cartographic  scale  of  imagery  products  with  hight  spatial  scale  and GNSS 

positioning methods in forest areas. The results of geometric correction modeled by satellite 

images  showed  antagonistic  scenarios  (Google  Maps  without  geometric  corrections  – 

optimistic scenario 1 – and Geoeye 1 sensor with robust orthorectification – conservative 

scenario 1) are statistically equivalent (Turkey HSD: p = 0.95) and feasible at the same work 

scale:  1:25.000,  class  B  (PEC-PCD
95%

),  which  allows  working  with  magnitude  of  error 

limited  between 7.5 to 12.5m. As GNSS positioning assessment in forested areas, the analysis 

showed  three  different  patterns:  1.  Horizontal  accuracy  independence  of  methodological 

complexity; 2. RTK method ineffective; 3. Vertical accuracy dependent on carrier phase. It 

was  also  observed  that  the  methods  of  positioning  C/A code,  autonomous,  GPS,  instant 

(optimistic  scenario 2)  and carrier  phase (L1 and L2) GNSS (GPS and GLONASS),  and 

multipath   soluctions (Floodlight technology – Trimble®) with acquisition times of up to 15' 

(conservative scenario 2) have the same scale  of planimetric  mapping 1: 25.000,  class  B 

(PEC-PCD
95%

). In literature, it is observed that the quality of cartographic databases derived 

from satellite  images  is  dependent  on the  quality  control  data  (DEMs:  spatial  resolution, 

accuracy; GCPs: number, accuracy, spatial distribution), while the quality of positioning by 

GNSS in forested areas is a nebulous issue due to different settings of control data. The results 

of this thesis demonstrate feasibility of geometric modeling for high spatial resolution remote 

sensing images at low cost and quality equivalence of planimetric data for GNSS in forested 
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area.  Finally,  it  is  understood that  the products  developed in this  thesis  contribute  to  the 

formalization of instrumental models of generation and correction of cartographic bases of 

high  resolution  images  and  GNSS positioning  in  forested  areas,  responding to  trade-offs 

between  quality  and  feasibility  mapping  to  Primatology  by  accuracy  assessment 

determination of suitable cartographic scale based on magnitude of errors.

Key words:

Ecology, Primatology, GNSS, remote sensing, mapping accuracy.
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APRESENTAÇÃO GERAL: ESTRUTURA DA TESE

A tese é constituída por 4 capítulos, um teórico, dois empíricos formatados como artigos 

independentes e um conclusivo. Os capítulos 1 e 4 estão formatados de acordo com as normas 

da  ABNT,  enquanto  os  capítulos  2  e  3  estão  formatados para  o  perfil  New approach  da 

American Journal of Primatology (AJP), revista alvo de interesse para publicação, as normas 

de  formatações  desta  revista  estão  disponíveis  no  link 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-2345/homepage/ForAuthors.html.

Segue uma breve descrição dos conteúdos de cada capítulo:

Capítulo 1. Interface Ecologia-Comportamento&SIG: avaliações instrumentais, qualidade  

cartográfica e soluções técnicas para a geração de bases cartográficas aplicadas à  

Primatologia

Este capítulo tem por objetivo apresentar ao leitor os objetivos e o arcabouço teórico 

envolvido na tese – por meio da justificativa e fundamentação teórica – aos manuscritos 

subsequentes.

Capítulo 2. A Primatologia e a Interface Ecologia, Comportamento & SIG: soluções instru-

mentais para modelagens e validações geométricas de bases cartográficas.

Este capítulo apresenta: i. Avaliação dos produtos derivados dos métodos de correção 

geométrica em imagens de alta resolução espacial; ii. Métodos e inferências resultantes 

da avaliação da magnitude da escala  de trabalho destes produtos; iii.  Discute o uso 

destes produtos para a geração de bases cartográficas da estrutura da paisagem perfilada 

para a interface Ecologia-Comportamento&SIG aplicada a Primatologia.

Capítulo 3. Posicionamento por GNSS aplicado a primatologia na interface Ecologia-Com-

portamento & SIG: avaliação da qualidade de dados e considerações metodológicas

Este  capítulo  apresenta:  i.  Avaliação  dos  banco  de  dados  geográficos  derivados  de 

diferentes  métodos  de  posicionamento  por  GNSS em área  florestada;  ii.  Métodos  e 
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inferências  resultantes  da  avaliação  das  magnitudes  das  escalas  de  trabalho  destes 

bancos de dados; iii. Discute o uso destes produtos para a geração de bases cartográficas 

da função da paisagem (posicionamento animal) perfilada para a interface Ecologia-

Comportamento&SIG aplicada a Primatologia.

Capítulo 4. Conclusões Finais: contribuições científicas geradas pela tese

Este  capítulo  apresenta  uma  síntese  integradora  dos  resultados  e  conclusões 

desenvolvidas na tese. Assim como apresenta contribuições para a ciência geradas pela 

tese. A literatura citada no capítulo 1 será referida ao final desse capítulo

2



CAPÍTULO 1. Interface Ecologia-Comportamento&SIG: avaliações instrumentais, qua-

lidade cartográfica e soluções técnicas para a geração de bases cartográficas aplicadas à 

Primatologia

Motivação e justificativas da pesquisa

Por que espacializar os fenômenos ecológicos e comportamentais? Avanços teóricos po-

tenciais por meio da interface Ecologia-Comportamento&SIG.

Entender o significado da dependência espacial nas estratégias comportamentais ao 

nicho  ecológico  é  um  desafio  para  as  teorias  do  comportamento  animal  que  permeiam 

diversas escolas ecológicas, a exemplo da Ecologia Comportamental (Danchin et al. 2008), do 

Movimento (Cagnaci et al. 2009) e Paisagem (Lang & Blaschke 2009).

A espacialização geográfica do espaço ecológico (assumindo a definição Hutscoriana 

de nicho: conjunto n-dimensional de restrições ecológicas das espécies, ex: disponibilidade de 

recursos,  e  interações  com  competidores,  predadores  e  fatores  abióticos  limitadores  – 

Polechová & Storch 2012) permite entender a dependência espacial de diversos parâmetros 

ecológicos, a exemplo de previsões da riqueza de espécies vegetais (Camathias et al. 2013) e 

avifauna  (Goetz  et  al.  2007,  St-Louis  et  al.  2006,  Wood  et  al.  2013),  da  distribuição  e 

diversidade  vegetal  (Saatchi  et  al.  2008),  mapeamento  da  estrutura  vegetal,  utilizando 

multisensores (Hyde et al 2006), da ocorrência de espécies de primatas (Stickler & Southworh 

2008), bem como inferência da qualidade do habitat por meio da modelagem da estrutura do 

dossel (Palminteri et al. 2012). Majoritariamente esses trabalhos são derivados de produtos de 

sensores  remotos  de  imageamento  e  há  uma  ampla  discussão  teórica  que  destaca  as 

potencialidades de contribuição destes instrumentos para a Ecologia (Kerr & Ostrovsky 2003, 

Turner et al. 2003, Pettorelli et al. 2005, Rocchini et al. 2010).

O  posicionamento  animal  descreve  o  padrão  de  uso  do  espaço  dos  indivíduos, 

parâmetros previsores  de escolhas  de parceiros  sexuais (Barry & Koko 2010),  áreas  para 

reprodução (Danchin et al. 2008) e forrageio e vida em grupo (Emidio 2009, Pressoto & Izar 

2010, Emidio & Ferreira 2012), assim como métricas para estratégias conservacionistas (Caro 

2007, Bradshaw e al. 2007).

Na  perspectiva  das  causas  proximais  e  distais  avaliadas  pela  Ecologia 

Comportamental  (Danchin  et  al.  2008),  os  produtos  da  interface  Ecologia-

Comportamento&SIG contribuem na  explicação dos  mecanismos  de  escolha  do  ambiente 
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(aspectos  proximais)  (ex:  sistema  sensorial  –  Wiltschko  &  Wiltschko  2005,  memória  – 

Presotto & Izar 2009) e como o fruto destas escolhas resultam em sucesso reprodutivo, ou 

seja, o ‘fitness’ (aspecto distal) (Alcook 2013, Danchin et al. 2008). Em outras palavras, a 

espacialização  geográfica  das  interações  comportamentais  dos  organismos  ao  background 

ecológico (espaço ecológico) prove um ponto ‘vivo’ de contato entre Ecologia e Evolução 

(Cagnacci et al. 2010).

Neste sentido, a espacialização geográfica do background ecológico (assume-se nessa 

tese  a  equivalência  da  definição  deste  termo  ao  nicho  ecológico)  e  das  métricas 

comportamentais por meio do Sistema de Informação Geográfica (SIG) permite inferir um 

conjunto de processos ecológicos e evolutivos que respondem a: i. Como os animais utilizam 

o espaço; ii. Como ocorre a distribuição espacial dos parâmetros de nicho, e, iii. Como e o 

porquê  dos  animais  tomarem  decisões  comportamentais  frente  ao  background ecológico 

espacialmente estruturado (Cagnacci et al 2010). Portanto, produtos derivados dessa interface 

fazem  parte  de  um  cenário  desafiador,  motivador  e  oportuno  para  a  interface  Ecologia-

Comportamento&SIG (Patterson  et  al.  2007,  Cagnacci  et  al.  2010),  assim como para  as 

perguntas desenvolvidas na primatologia (Osborne & Glew 2011).
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Objetivos da tese

Objetivo geral

O objetivo  geral  da  tese foi  a  avaliação  de  erros  e  qualidade  cartográfica  de  um 

conjunto instrumental utilizado para gerar bases cartográficas da estrutura da paisagem e do 

uso do espaço por primatas. Estes produtos certificadores são demandados pela literatura que 

trabalha com a interface Ecologia-Comportamento&SIG (Patterson et al. 2007, Cagnacci et 

al. 2010, Osborne & Glew 2011) pela necessidade de fomentar e formalizar indicadores de 

potenciais  discrepâncias  cartográficas,  capazes  de  comprometerem  padrões  ecológicos  e 

comportamentais com dependência espacial.

Objetivos específicos

1-Gerar um referencial teórico do estado da arte com o intuito de contextualizar aos 

leitores em geral, e da ecologia em particular, os trabalhos empíricos desenvolvidos no 

corpo da tese;

2- Avaliar,  validar  e  formalizar  uma instrumentação quanto à  geração de produtos 

cartográficos da estrutura da paisagem;

3-Avaliar e validar a qualidade de produtos cartográficos derivados do posicionamento 

por  GNSS em áreas  florestadas,  instrumentação  padrão  da  aquisição  de  dados  de 

movimento animal.
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Cenários e desafios de uso da instrumentação aplicada à interface Ecologia-Comporta-

mento&SIG

As métricas comportamentais fazem parte de um arcabouço teórico da ecologia mais 

próximo da realidade das  espécies  que  permite  identificar  em tempo real  os  mecanismos 

comportamentais e ecológicos de como e porque os animais escolhem parceiros e recursos 

(Alcook 2013, Danchin et al. 2008, Krebs & Davies 1997). Essas métricas tradicionalmente 

são caracterizadas por registros de frequência e/ou duração de atividades comportamentais, 

conhecidas pelos rigores na aquisição de dados (Martin & Bateson 2007).

Medir comportamento é uma tarefa essencialmente abstrata e passível de múltiplas 

interpretações. Para mitigar esta problemática há um conjunto de instruções metodológicas, 

das  quais  destacam-se:  i.  Habituação  dos  animais  de  estudo  a  fim de  reduzir  vieses  nas 

respostas comportamentais (Altmann 1974, Martin & Bateson 2007); ii. Uso de um etograma 

(fonte de referência para o registro das atividades comportamentais) (Altmann 1974, Martin & 

Bateson  2007);  iii.  Treino  das  metodologias  de  coleta;  iv.  Sistematização  rigorosa  na 

aquisição de dados (Altmann 1974,  Martin  & Bateson 2007),  e,  v.  Utilização de teste  de 

fidedignidade para coletas desempenhadas por multiobservadores (Martin & Bateson 2007).

Se por um lado há um arcabouço instrumental consolidado que valida a qualidade dos 

dados  comportamentais,  há  um  cenário  de  alerta  quanto  à  potencialidade  de  ruídos  de 

posicionamento fragilizarem as inferências ecológicas e comportamentais com dependência 

espacial,  tratadas  na  interface  Ecologia-Comportamento&SIG  (Bradshaw  et  al.  2007, 

Patterson et al. 2007,  Hebblewhile & Haydon 2010, Cagnaci et al. 2010, Frair et al. 2010, 

Osborne & Glew 2011).

Hebblewhile  &  Haydon  (2010)  justificam  que  este  potencial  backdoor é  pautado 

majoritariamente pela  ausência de diálogos dos  estudiosos  de Ecologia e  Comportamento 

Animal e ciências multidisciplinares, principalmente aquelas cerne da geração, manutenção, 

análise e inferência espacial: Cartografia, Sensoriamento Remoto, Processamento Digital de 

Imagens, GNSS (Global Navegation Satellite System) e SIG.

São observados diferentes padrões de construção de bases cartográficas da estrutura da 

paisagem e de posicionamento animal. Quanto à estrutura da paisagem são destacados 4 tipos: 

i.  Origem desconhecida;  ii.  Origem conhecida,  porém ausência  de  metadados de uso dos 

geoalgorítmos;  iii.  Produtos  derivados  de  repositórios  de  imagens  georreferenciadas  sem 

metadados, e, i. Metadados presentes.

A aquisição e o banco de dados derivados do posicionamento animal frequentemente 

são constituídos por 3 fatores concomitantes: i. Uso do método de posicionamento autônomo 
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instantâneo via código  Coase Aquisition  (C/A), ii. Amostragem em áreas florestadas, e, iii. 

Banco de dados de posicionamento representam séries temporais de movimento.

Para os três primeiros cenários anteriores da estrutura da paisagem, as ausências de 

informações quanto às bases cartográficas utilizadas, aplicação de geoalgorítmos, assim como 

a  determinação  dos  parâmetros  de  qualidade  cartográficos  é  um  cenário  comum,  porém 

preocupante.

O método de coleta código C/A, autônomo instantâneo tem os benefícios dos baixo 

custo,  fácil  uso  e  a  possibilidade  de  obter  resultados  de  posicionamento  em  uma  única 

amostragem dos satélites disponíveis. Porém, o principal limitador deste método refere-se a 

qualidade os dados, descrito com uma magnitude de 10 m de erro em áreas livres de ruídos 

(Monico 2008, FAA GPS Team 2014).

A qualidade de posicionamento por GNSS em áreas florestadas é um tema nebuloso 

(Phillips et al. 1998, Holden et al. 2001, Nasset 2001, De Cesare et al. 2005, Andersen et al.  

2009, Klimáneket al. 2010, Piriti et al. 2010, Valbuena et al. 2010, Gálan et al. 2011, Valbuena 

et  al.  2012,  Frank  &  Wing  2014),  e  pautada  majoritariamente  pelos  efeitos  do 

multicaminhamento,  os  quais  são  difíceis  de  prever  (Seeber  2003,  Monico  2008). 

Multicaminhamento é definido pela reflexão, dissipação, perda e atraso da recepção do sinal 

por obstruções como folhas, troncos e o próprio terreno (Ziedan 2006).

Acerca dos dados de posicionamento, estes  são essencialmente séries temporais de 

dados  espaciais  (Cagnacci  et  al.  2010).  Acredita-se  que  as  demandas  da  qualidade  de 

posicionamento são satisfeitas mediante as altas frequências de posicionamento (Cagnacci et 

al  2010)  e  ao  rigor  dedicado  para  a  aquisição  sistemática  em  intervalos  de  tempo  pré-

definidos (Pressoto & Izar 2010).

Segundo Frair  et  al.  (2010),  os  vieses  na  aquisição  do  posicionamento  espacial  e 

inseridos no banco de dados resultam em ruídos na geometria de pontos, linhas e polígonos, e, 

consequentemente enviesam parâmetros geométricos de tamanhos de segmentos, ângulos e 

áreas. As magnitudes dos vieses destes parâmetros geométricos são proporcionais aos erros de 

posicionamento.  Os efeitos  destes  ruídos  influenciam três  análises  chave para  a  interface 

Ecologia-Comportamento&SIG: i. Mensuração de rotas; ii. Inferência das áreas de vida, e, iii. 

Inferência quanto a seleção do uso do espaço. Dentre estes três tipos de análise, mensuração 

de rotas e inferências da seleção do uso espaço são as métricas com maior viés, enquanto os 

modelos probabilísticos de áreas de vida são menos afetados porque há necessidade de um 

grande banco de dados que dilui a imprecisão do produto final (Frair et al. 2010).
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Em resposta a esta problemática,  Frair et al. (2010) propõem uma série de soluções 

ad-hoc com fins de mitigar possíveis erros de posicionamento animal, caracterizados em três 

grandes grupos: 1. Manipulação do posicionamento em SIG – assume-se que a experiência de 

campo  do  pesquisador  contribuirá  na  correção  de  posicionamentos  discrepantes;  2. 

Modelagens matemáticas dos erros a posteriori, e, 3. Posicionamento com equipamentos mais 

robustos.

Nesse sentido, um dos maiores desafios na interface Ecologia, Comportamento e SIG 

aplicada à Primatologia é a construção de uma base cartográfica acurada, respeitando o trade 

off entre a escala cartográfica capaz de explicar os fenômenos ecológicos e comportamentais 

com dependência  espacial  e  as  limitações  impostas  pela  realidade  dos  estudos  de campo 

(Osborne & Glew 2011).
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Fundamentação teórica da instrumentação: construção, correção e validação de bases 

cartográficas

Sistemas de InformaçõesGeográficas, Cartografia e Sensores Remotos

O SIG é  uma ciência  recente,  fundada  em 1960 com o  projeto  CGIS (Canadian 

Geographic  Information  System),  o  qual  foi  criado  para  responder  como  implementar 

estratégias de planejamento urbano mediante modelagens espaciais (detecção e classificação) 

de recursos hídricos e ecológicos distribuídos em um território em escala continental.  SIG 

pode ser definido como uma Ciência que a interface Sistema de Informações e o usuário é 

capaz  de  armazenar  e  gerir  (banco  de  dados),  modelar  (ferramentas)  e  emitir  relatórios 

descritivos e inferenciais (mapas, tabelas e gráficos) de dados Geográficos (Longley et al. 

2013).  Neste  sentido  a  estrutura  anatômica  de  um  SIG  é  decomposta  nos  os  seguintes 

componentes: 1. Usuário; 2. Banco de dados; 3. Ferramentas; 4. Produtos. Como o SIG tem a 

função  de  responder  perguntas  (onde,  como,  quando)  e  gerar  soluções  para  públicos 

heterogêneos, as definições variam de acordo com o tipo de usuários, podendo ser agrupados 

em  aqueles  que  buscam  o  entendimento  do  banco  de  dados  (gestores  de  instituições 

financeiras),  nas  ferramentas  (pesquisadores,  gestores  públicos)  ou  nos  produtos  finais 

(usuário final que busca endereços, rotas e afins em SIGWeb) (Longley et al. 2013).

Uma vez que o SIG trata  de informações estruturadas espacialmente,  as projeções 

cartográficas atuam como moduladores de parâmetros da distribuição espacial do fenômeno 

de interesse. Ou seja, os dados não espaciais são organizados em uma determinada unidade de 

projeção  do  espaço  com  possibilidade  de  mudança  entre  unidades  espaciais 

(interportabilidade)  uma  vez  que  os  parâmetros  de  projeção  são  previamente  conhecidos 

(Longley et al. 2013). No Brasil, comumente são utilizadas as projeções geográficas (latitude 

e longitude) e a UTM. A projeção UTM é comumente utilizada para grandes e médias escalas 

espaciais porque dentro de uma zona UTM, não há distorções de geometria dos geobjetos e a 

unidade da projeção é em metros. 

As  projeções  são  cartográficas  são  referenciadas  pelos  data,  o  quais  determinam 

matematicamente  o  ponto  de  origem  do  sistema,  seja  um  ponto  da  superfície  terrestre, 

denominado  de  datum topocêntrico  (ex.  SAD 69),  ou  mediante  cálculos  a  estimativa  do 

centro  da terra,  denominado de geocêntrico (ex.  WGS 84,  SIRGAS 2000).  Atualmente  o 

Brasil substituiu o sistema topocêntrico (SAD 69, Córrego Alegre) para o sistema geocêntrico 

SIRGAS 2000. Esta alteração de data justifica-se pela necessidade de melhor tratamento de 
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dados de posicionamento por GNSS, dados nativamente obtidos com o datum geocêntrico 

WGS 84. 

Produtos  de  imageamento  via  sensores  remotos  tem sido  ferramentas  ímpares  em 

diversas  previsões  ecológicas.  Por  meio  da  análise  da  estrutura  da  paisagem  (Lang  & 

Blaschke,  2009),  foi  possível  prever  padrões  ecológicos  da  riqueza  de  espécies  vegetais 

(Camathias et al. 2013) e avifauna (Goetz et al. 2007, St-Louis et al. 2006, Wood et al. 2013),  

da distribuição e diversidade vegetal (Saatchi et al. 2008) e mapeamento da estrutura vegetal 

utilizando multisensores (Hyde et al 2006), da ocorrência de espécies de primatas (Stickler & 

Southworh  2008)  bem  como  inferência  quanto  a  qualidade  do  habitat  destes  mediante 

modelagem da estrutura do dossel (Palminteri et al. 2012). Kerr & Ostrovsky (2003), Turner 

et al. (2003), Pettorelli et al. (2005) e Rocchini et al. (2010) apresentam as potencialidades de 

como produtos resultantes dos sensores remotos podem ajudar a explicar, determinar e prever 

padrões ecológicos. 

A escolha do sensor é uma estratégia dependente de se e como as informações obtidas 

por estes (características técnicas sumarizadas por meio das resoluções dos sensores e tipos de 

imageamento) respondem ao objeto de interesse. As resoluções dos sensores são divididas em 

espacial, espectral, radiométrica e temporal. A resolução espacial representa a magnitude de 

explicação do fenômeno geográfico por meio da relação entre a unidade de terreno imageada 

em um pixel, a menor unidade de imageamento. A resolução espectral informa o número de 

variáveis amostradas (bandas) e onde elas estão alocadas no espectro eletromagnético (valores 

mínimos  e  máximos).  A  resolução  radiométrica  informa  a  magnitude  da  radiação 

eletromagnética  registrada  e  discretizada  mediante  níveis  de  cinza.  A resolução  temporal 

informa o período de revisita a mesma área  (Pohl & Genderen 1998, Menezes & Almeida 

2010).  Os  tipos  de  imageadores  são  divididos  em  passivos  e  ativos.  Sensores  passivos 

registram  ondas  eletromagnéticas  refletidas  e/ou  emitida  dos  objetos  (ex.  série  Landsat, 

Ikonos, Geoeye,Word view), enquanto sensores ativos emitem ondas eletromagnéticas com 

características  técnicas  específicas  e  captam estas  ondas  refletidas  provenientes  dos  alvos 

imageados. (ex. SRTM, SAR) (Pohl & Genderen 1998, Menezes & Almeida 2010).

Correções de produtos de imageamento

Produtos  de  imageamento  comumente  são distribuídos  pelos  desenvolvedores  com 

correções geométricas de erros sistemáticos de imageamento (ex. rotação da terra, curvatura 

da Terra, campo de visada e deslocamento do sensor), georreferenciados  a priori (definido 

pela correspondência entre pixel e um par de coordenadas geográficas). A aproximação da 
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correção frente a realidade do terreno é dependente das resolução espacial e magnitude da 

correção geométrica desenvolvida pelo usuário (Menezes & Almeida 2010, Richards & Jia 

2006).

A resolução espacial de produtos de imageamento é uma das portas de entrada para 

observar o dualismo modelo-realidade, uma vez que a capacidade de identificar a geometria 

de  alvos  de  imageamento,  é  proporcional  ao  aumento  da resolução espacial  (Menezes  & 

Almeida  2010).  Os  sensores  de  alta  resolução espacial,  caracterizados  historicamente  por 

possuírem um viés  voltado para geração de produtos de imageamento com alta  resolução 

espacial  e  uma  pobre  resolução  espectral,  permitiram  avanços  no  desenvolvimento  de 

produtos cartográficos em grandes escalas  cartográficas,  a exemplo de trabalhos  com fins 

urbanísticos  e ambientais  (Fichtelmann et  al.  2007, Nóbrega et  al.  2007, Pinheiro & Kux 

2007, Pinho et al. 2007).

A aplicação de métodos de correção geométrica é demandada para mitigar os ruídos de 

posicionamento  dos  alvos  de  imageamento,  de  modo  que  estes  não  distorçam  o  poder 

explicativo e inferencial dos fenômenos de interesse com dependência espacial (Richards & 

Jia 2006, Menezes & Almeida 2010). Portanto, há uma relação direta entre a aproximação da 

realidade terrestre e a complexidade dos modelos de correção geométrica (Richards & Jia 

2006, Menezes & Almeida 2010). A qualidade dos resultados da correção geométrica são 

dependentes dos dados utilizados: pontos de controle de solo (GCPs) e Modelos Digitais de 

Elevação (DEM) e Rational Polynomial Coefficient (RPCs) (Richards & Jia 2006, Menezes & 

Almeida 2010).

Para os GCPs, é definido que uma massa de pontos com ampla distribuição na imagem 

e qualidade de posicionamento superior ao estabelecido pela meta de correção possibilitam 

produtos de correção geométrica bem-sucedidos (Richards & Jia 2006, Menezes & Almeida 

2010).  Quanto  aos  DEMs,  a  disponibilidade  destes  produtos  com  resolução  espacial 

equivalente as imagens a serem corrigidas é a solução ideal (Richards & Jia 2006, Menezes & 

Almeida 2010), porém uma tarefa desafiadora para sensores de alta resolução espacial devido 

à escassa disponibilidade gratuita destes (Menezes & Almeida 2010). Os RPCs são modelos 

da  câmera  dos  sensores  distribuídos  por  sensores  proprietários  (NGA 2000).  Estes  são 

modelos  matemáticos  empíricos  que  relacionam  as  coordenadas  das  imagens  (linhas  e 

colunas)  para  as  coordenadas  terrestres  em  3  dimensões  (latitude,  longitude  e  altitude) 

(GEOTIFF Development Team 2016) e tem a função de auxiliar nas correções geométricas 

desempenhadas pelos usuários (NIMA 2000).
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Os  métodos  de  correção  geométrica  dividem-se  em:  retificação  (dependente 

exclusivamente  dos  GCPs),  e  ortorretificação  (dependente  dos  DEMs,  RPCs  e  GCPs).  A 

retificação produz buffers de correção geométrica em torno dos GCPs e o tamanho destes é 

dependente da complexidade da equação polinomial (1ª a 3ª ordem), de modo que equações 

polinomiais  mais  simples  (1ª  ordem)  resultam na  distribuição  global  dos  erros  enquanto 

equações polinomiais mais  complexas (3ª  ordem) distribuem de forma local  os efeitos da 

correção geométrica. A complexidade da equação polinomial não é determinante na geração 

do melhor modelo de correção, uma vez que os produtos resultantes são dependentes dos 

dados inseridos no modelo: número, qualidade e distribuição dos GCPs (Richards & Jia 2006, 

Menezes & Almeida 2010).

O processo de ortorretificação corrige as  distorções  da visada cônica e  do terreno 

mediante  aos  dados  disponíveis  nos  DEMs,  RPCs  e  GCPs.  Há  dois  modelos  de 

ortorretificação, simples e robusta, e a diferença entre eles está na disponibilidade de dados, 

complexidade da modelagem e qualidade dos resultados.  A ortorretificação simples utiliza 

DEMs e RPCs como parâmetros  de correção,  demanda grande consumo computacional  e 

pouca manipulação do usuário. Recentemente muitos softwares de SIG livres, a exemplo do 

SPRING v.5.2 (Camara et al. 1996), QGIS v.2.8 (Quantum GIS Development Team 2015) - 

Módulo OTB (OTB Development Team 2016) Grass v.7 (GRASS Development Team, 2015) 

disponibilizaram tais soluções. A ortorretificação rigorosa é a agregação aditiva de ambos os 

processos (ortorretificação simples seguida de retificação) neste processo há altas demandas 

computacional e humana.

Posicionamento por GNSS (Global Navegation Satellite System)

O sistema GNSS é constituído por um conjunto de constelações de satélites dentro do 

segmento espacial (Ex. Navstar GPS – USA, GLONASS – Rússia, Galileu – União Europeia, 

Compass – China) que de acordo com as suas restrições de órbitas, número de satélites ativos 

e tipos de sinais preenchem uma determina cobertura do globo terrestre permitindo adquirir e 

inferir o posicionamento terrestre. Até o momento o Navstar GPS e o Glonass são os únicos 

sistemas de GNSS completamente ativos e ambos contém 24 satélites operacionais em órbita 

e com ampla cobertura do globo terrestre (GPS 2014, Glonass 2014).

Dados  derivados  do  posicionamento  por  GNSS  variarão  de  acordo  com  as 

especificações de cada constelação. Enquanto os dados do  Navstar GPS são divididos em 

códigos  e  ondas  portadoras,  no Glonass  há  apenas  a  emissão  destes  últimos.  No sistema 

Navstar GPS os códigos são divididos nos códigos C/A (Coarse Aquisition) e Y, para usos 
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civil e exclusivamente militar, respectivamente, enquanto as ondas portadoras são divididas 

em ondas L1 e L2, ambas para uso civil (Monico 2008).

A diferença  entre  códigos  e  ondas  portadoras  está  na  capacidade  e  qualidade  das 

informações emitidas. Dados de posicionamento emitidos pelos códigos são caracterizados 

por sinais com: 1. Emissão em baixas frequências e altas amplitudes (C/A: λ = 293,1m; freq = 

1,023 MHz (Mbps); Y: λ= 29.31m; freq. 10,23 MHz (Mbps)); 2. Susceptível aos efeitos da 

distorção de posicionamento derivados da ação da ionosfera; 3. Distorção de posicionamento 

sistêmica  (exclusivamente  para  o  código  C/A);  4.  Criptografia  para  o  sinal  de  exclusivo 

militar do exército americano (código Y). As ondas portadoras possuem dados mais precisos, 

constituídos por sinais eletromagnéticos modulados pelos códigos (onda portadora L1 pelo 

código C/A e Y e onda L2 pelo código Y), emitidos em altas frequências (L1: λ = 0,195 m, 

freq.= 1.575,42 MHz; L2: λ = 0,244 m, freq.= 1.227,6 MHz), também transmite mensagens 

da saúde dos satélites e posicionamento destes no espaço (conceito denominado de efemérides 

transmitidas),  as  ondas  portadoras  também  são  afetadas  pela  ionosfera  (apenas  a  onda 

portadora  L1)  porém  passiveis  de  correções  (Seeber  2003).  Em  ambos  os  casos,  dados 

derivados de códigos e/ou ondas portadoras, é possível inferir o posicionamento 3D (latitude, 

longitude e altura elipsoidal), data e hora para dados adquiridos por uma cobertura de no 

mínimo quatro satélites disponíveis.

Associados com a aquisição de dados GNSS, há um conjunto de potenciais fontes e 

efeitos de erros envolvidos, compiladas por Monico (2008 – tabela 5.1, pg 190). Mediante 

metodologias  de  posicionamento  e  tratamento  adequado  de  dados  é  possível  reduzir  ou 

mesmo eliminar a maioria destes.

Por  meio  do  segmento  usuário,  é  possível  inferir  o  posicionamento  por  GNSS  a 

depender  da  metodologia  de  posicionamento,  tipo  de  dados  adquiridos  e  modelos 

matemáticos utilizados resultam na qualidade do posicionamento, ou seja, na solução destes 

erros. Os métodos variam entre o posicionamento autônomo, posicionamentos diferencial por 

DGPS, posicionamento por ponto preciso (PPP), relativos pós-processado e cinemático (RTK) 

(Monico 2008).

O  posicionamento  autônomo  é  utilizado  para  fins  recreacionais,  levantamentos  de 

baixa precisão e expeditos com resultados do posicionamento em tempo real com precisões 

por volta de 10 m. Neste levantamento é utilizado um único equipamento adquirindo apenas o 

código C/A, que através da técnica denominada correlação de código, faz a mensuração da 

distância entre o satélite e o receptor através do tempo de recepção do sinal (Monico 2008, 

GPS 2014).
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O  posicionamento  por  DGPS  é  utilizado  para  fins  de  navegação  de  aeronaves  e 

embarcações uma vez que pequenas variações nos ângulos das rotas resultam em imensos 

custos logísticos, os resultados do posicionamento também são em tempo real com precisão 

que varia entre 1 a 3 metros. Assim como o posicionamento autônomo, também é mensurado 

dados do código C/A e aditivamente há o envio simultâneo de correções de posicionamento 

em tempo real derivados de sistemas de suporte a navegação terrestres (ex. farol da Marinha 

do Brasil, DGPS-IBGE) ou constelações auxiliares (ex. WAAS-USA, EGNOS-EU, Onistar-

GPS), deste modo corrigindo os erros posicionamento a um buffer de cobertura pré-definido 

(Seeber 2003, Monico 2008).

No  posicionamento  por  ponto  preciso  (PPP)  utiliza-se  um  único  equipamento, 

empregado em levantamento de alta precisão (com magnitudes de milimétrica a dessimétrica) 

e  registra-se  códigos  e  ondas  portadoras.  Neste  tipo  de  levantamento  há  necessidade  de 

grandes períodos na aquisição de dados e os algorítmos de correções são implementados na 

nuvem, via órgãos independentes (Monico 2008).

O posicionamento relativo é utilizado para fins de alta precisão e são empregados ao 

menos dois  equipamentos,  sendo um receptor  estacionário (perfil  base),  com coordenadas 

conhecidas  e  valores  de  acurácia  estabelecidos,  e  receptores  móveis  (perfil  rover).  Neste 

método é mensurando o código e/ou ondas portadoras. Por meio das correções da linhas de 

base,  método  que  consiste  em  ajustar  o  posicionamento  dos  pontos  adquiridos  pelos 

equipamentos perfil  rover a partir de uma massa de dados coletados simultaneamente pelo 

equipamento  perfil  base,  é  possível  corrigir  efeitos  dos  ruídos  de  posicionamento.  O 

posicionamento relativo subdivide-se em aquisição e processamento em tempo real (RTK), e 

pós-processado. No método RTK ocorre trocas de informações via ondas de rádio entre os 

receptores base e rover e este último dispõe de software para processar e solucionar em tempo 

real os registros de posicionamento. No método pós-processado há necessidade de adquirir 

uma certa massa de dados, que pode variar entre poucos segundos (semicinemático) a mais de 

20 minutos (estático) e, em laboratório são desenvolvidas as soluções de posicionamento. No 

método RTK as soluções de posicionamento resultam em precisões em torno de 50 cm e no 

método pós-processado pode ocorrer parâmetros de incerteza que variam entre mm e cm. 

Comparado com o posicionamento por PPP este método é mais produtivo.  (Seeber  2003, 

Monico 2008).
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Determinação da qualidade de bases cartográficas

A determinação da acurácia cartográfica tem a função de estabelecer o máximo de 

detalhamento geométrico sem a ocorrência de distorções nas inferências espaciais. Monico et 

al. (2009) formalizam o conceito de acurácia por meio de uma definição em que consolida as 

métricas de avaliação de erros: tendência±precisão. Deste modo, a análise de tendência (testes 

de variância) avalia a ocorrência direcional do fenômeno estudado, enquanto a análise da 

nuvem de dispersão de dados permite identificar a precisão dos mesmos (por meio do teste 

qui-quadrado) (Monico et al. 2009).

No Brasil a avaliação da acurácia cartográfica é definida para mapas impressos pelo 

Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) estabelecido pelo Decreto nº 89.817 (Brasil 1984), e 

para  mapas  digitais  pelo  Padrão  de  Exatidão  Cartográfica  para  Produtos  Cartográficos 

Digitais  (PEC-PCD)  estabelecido  pelas  normas  da  Especificação  Técnica  de  Produtos  de 

Conjuntos de Dados Geoespaciais (ET-PCDG 2016).

Estas  normativas  estabelecem  limiares  de  erros  para  os  eixos  planimétricos  e/ou 

altimétricos  (pontos  ou  cotas  altimétricas),  por  meio  das  relações  entre  erros  de 

posicionamento  (discrepâncias  entre  pontos  verdadeiros  e  modelados  cartograficamente, 

mediante as métricas: Desvio Padrão-DP, Erro Padrão-EP, ou Erro Quadrado Médio-RMS) e 

escalas cartográficas.  Para cada escala cartográfica há um gradiente de rigor de qualidade 

decomposta em 3 classes para mapas impressos e 4 para mapas digitais determinadas pelos 

valores do Erro Padrão à probabilidade de 90% (EP90%) descritos nos PEC (Brasil 1984) e 

PEC-PEC(ET-PCDG 2016) (Tabela 1).
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Tabela 1 –  Exemplo de níveis de qualidade de bases cartográficas (Classes PEC e PEC-PCD) escalonadas para o eixo planimétrico. A relação en-

tre níveis de qualidade e escala cartográfica é determinada pelos limiares de erros encontrados na base cartográfica (Erro Padrão – EP, PEC = 

EP
90%

). Unidades de trabalho: escalas cartográficas = cm, limiares de erros = m.

Classes PEC

 (Brasil 1984)

Classes PEC-PCD

 (ET-PCDG 2016)

Escalas cartográficas (cm)/ Limares de Erros (m)

1/10.000 1/25.000 1/50.000

EP PEC (EP
90%

) EP PEC (EP90%) EP PEC (EP90%)

- A 1,70 2,80 4,25 6,99 8,51 14,00

A B 3,00 4,94 7,50 12,34 15,00 24,68

B C 5,00 8,23 12,50 20,56 25,00 41,13

C D 6,00 9,87 15,00 24,68 30,00 49,35
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CAPÍTULO 2. A Primatologia e a Interface Ecologia, Comportamento & SIG: so-

luções instrumentais para modelagens e validações geométricas de bases carto-

gráficas.

Ricardo A. Emidio1, Fábio U. Brandão2, Sebastião Milton P. da Silva2, Arrilton A. de  

Souza 3

1.Dpt. de Ecologia, UFRN, Natal, Brasil, email: ricardoemidio@yahoo.com.br;

2.Dpt. de Geografia, UFRN, Natal, Brasil.

3.Dpt. de Fisiologia, UFRN, Natal, Brasil

RESUMO

A interface Ecologia, Comportamento e SIG fomenta entender como e o por-

quê as espécies usam e escolhem o espaço dentro do  background  ecológico espacial-

mente estruturado. Nesse contexto, um dos maiores desafios é a construção de bases 

cartográficas respeitando os  trade-offs entre rigor dos produtos cartográficos e limita-

ções dos estudos de campo. Em resposta as estas demandas, este trabalho avalia e apre-

senta um conjunto de soluções stricto-sensu de modelagens de correção e validação ge-

ométricas de bases cartográficas. Procedeu-se um ensaio com 2 imagens experimentais 

derivadas de sensores remotos de alta resolução espacial: Geoeye e Google maps, e da-

dos controle: DEMs (ASTER e TOPODATA) e GCPs (carta topográfica Tejucupapo e 

posicionamento por GNSS). Os modelos de correção geométrica e estatísticos foram 

implementados nos softwares SPRING e R. Os resultados demonstraram cenários dis-

tintos de complexidade na geração de bases cartográficas: otimista e conservador.  A 

qualidade de produtos derivados do cenário otimista (imagem Google earth sem corre-

ções geométricas) e conservador (imagem Geoeye com método ortorretificação rigoro-

sa) foram estatisticamente equivalentes e possuem mesma escala de trabalho (1/25.000 

mailto:ricardoemidio@yahoo.com.br
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classe B – PEC-PCD), e o uso da imagem Geoeye sem correções implementadas pelo 

usuário aumentou a magnitude dos erros em mais de 3x. Apesar da equivalência da qua-

lidade entre os cenários discrepantes de correção geométrica (otimista e conservador), 

entende-se que utilizar dados de origem desconhecida (cenário otimista) é uma aposta 

no incerto com possibilidade de ‘erosão’ de padrões ecológicos e comportamentais com 

dependência espacial, enquanto os custos do cenário conservador são inferiores ao bene-

fício do controle e validação dos processos.

Keywords (6)

SIG, Behaviour, Ecology, Primatology, cartographic accuracy, quality assess-

ment.

INTRODUÇÃO

Identificar, inferir e prever a dependência das estratégias comportamentais ao 

background ecológico  espacialmente  estruturado  (distribuição  espacial  de  recursos, 

competidores e predadores) integram um cenário desafiador, motivador [Patterson et al. 

2007, Cagnacci et al. 2010] e oportuno para a Primatologia [Osborne & Glew 2011].

As oportunidades de avanços teóricos decorrentes da interface Ecologia-Com-

portamento&SIG são dependentes da produção, manipulação e uso de produtos carto-

gráficos com parâmetros de qualidade conhecidos. Métricas de qualidade mitigam po-

tenciais problemáticas: i. Comprometimento da base de dados; ii. Viés de resultados, e, 

iii.  Distorção  dos  padrões  ecológicos  e  comportamentais  com dependência  espacial 

[Patterson et al. 2007, Cagnacci et al. 2010, Frair et al. 2010, Osborne & Glew 2011].

Um dos maiores desafios na interface Ecologia, Comportamento e SIG aplica-

da à Primatologia é a construção de bases cartográficas acuradas e ajustadas à realidade 

dos estudos de campo [Osborne & Glew 2011]. Em resposta a estas demandas, este tra-
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balho apresenta um conjunto de soluções stricto sensu de gestão, correção e validação 

geométricas de bases cartográficas.

DESCRIÇÃO

Dados experimentais – imagens para correções geométricas

Á área objeto de estudo de possui 25 km², limitada pelas coordenadas geo-

gráficas (07º 29’ 46.12” S 34º 59’ 57.55” W, 07º 32' 23.8" S 34º 57' 9.75" W), localizada 

a um raio de 5 km do centro do fragmento de mata atlântica Córrego do Inferno, frontei-

ra estadual PE/PB, Brasil. Foram utilizados dois produtos de sensoriamento remoto de 

alta resolução espacial: Geoeye 1 e cena do repositório do Google maps. As imagens fo-

ram adquiridas com sistema de projeção cartográfica UTM, datum WGS84, zona 25S.

Para as imagens do satélite Geoeye 1, foi adquirido uma licença acadêmica de 

uma cena não programada (data e hora do imageamento: 08-10-2010, 12:30 GMT), tipo 

geometria padrão, formato Bundle. Este satélite possui cinco bandas espectrais, com re-

soluções espacial de 0.5m para a banda pancromática (Pan: 450-800 nm) e de 2m para 

as quatro bandas multiespectrais: azul (B: 450-510 nm), verdes (G: 510-580 nm), ver-

melho (R: 655-690 nm), infravermelho próximo (IR: 780-920 nm). A resolução radio-

métrica destes produtos é de 11 bits. Produtos no formato Bundlle disponibilizam as 

bandas individuais acompanhadas dos Coeficientes de Polinômios Racionais (RPCs) e 

dos metadados.

A cena disponível no repositório do Google maps foi adquirida por meio do 

software SasPlantet v. 151010 [SAS-GIS Team 2016], procedendo-se o download da 

imagem sintética (R-3 G-2 B-1) com resolução espacial de 0.07 m. De acordo com o 

Google, esta imagem é derivada da fusão entre produtos dos servidores Digital Globe e 

CNES Astrium, adquiridas em 08-09-2010 e 10-19-2014, porém não há metadados para 

maiores detalhes. Para fins comparativos entre as imagens experimentais, a imagem do 
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repositório Google foi reamostrada para dois novos produtos com resolução espacial de 

0.5 e 2 m.

Dados Controle

Foram  utilizados  como  dados  controle  os  Modelos  Digitais  de  Elevação 

(DEMs),  e  Pontos  Controle  de  Solo  (GCPs).  Dois  DEMs  foram  utilizados:  Aster 

GDEM,  cenas  0S08W035  e  0S08W036,  [ASTER  Global  DEM,  2011]  e  Topodata 

DEM, cena 07S36, [Valeriano & Rossetti 2011]. Ambos os produtos são gratuitos, pos-

suem o tamanho do pixel em torno de 30 m e são disponíveis em lat/long WGS 84. O 

Aster GDEM tem cobertura por todo o globo e os produtos são derivados de um par es-

tereoscópico de bandas do infravermelho. O projeto Topodata é um refinamento (inter-

polações  por  krigagem)  dos  dados  da  missão  Shuttle  Radar  Topography  Mission 

(SRTM) [Farr et al. 2007] com área de abrangência dedicada ao território brasileiro.

Quanto aos GCPs, foram utilizados 104 pontos selecionados de acordo com 

relações homólogas entre alvos das imagens experimentais com a carta Tejucupapo (44 

pontos) e posicionamento por GNSS (60 pontos) em UTM WGS84 25S. A Carta Teju-

cupapo foi produzida pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste [SUDE-

NE et al. 1974] e digitalizada e georeferenciada em lat/long WGS 84 pela Diretoria dos 

Serviços Geográficos do Exército Brasileiro [DSG 2013].

As metodologias de posicionamento por GNSS adotadas foram as relativas 

pós-processadas estático rápido (1º levantamento) e estático (2º levantamento) [Monico 

2008] com o auxílio dos equipamentos GNSS Trimble antenas R4 (perfil rover, GPS: 

L2) e R6 (perfil  base, GPS&GLONASS: L1&L2) para o 1º levantamento e TecGeo 

GRA-BT (perfil rover, GPS: L1) e CHC-X90 (perfil base, GPS: L1&L2) para o 2º le-

vantamento.
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As correções planimétricas e as altitudes elipsoidais foram implementadas nos 

softwares Trimble Business Center v. 2.8 e GTR Processor v. 2.91.2127 pelo método 

transferência de base via efemérides precisas disponíveis da Rede Brasileira de Monito-

ramento Contínuo (RBMC-IBGE) [Monico 2008]. Este procedimento reduz incertezas 

espaciais e aumenta a produtividade da coleta de dados [Monico 2008]. O SPC adotado 

foi UTM WGS 84 25S.

Modelagens de correção geométrica (MC-Geo)

As atividades de correção geométrica foram desenvolvidas no Sistema para 

Processamento de Informações Georreferenciadas –SPRING v. 5.3 [Camara et al. 1996] 

em UTM WGS 84 25S. Foram desenvolvidos 16 produtos cartográficos de correção ge-

ométrica decompostos em: i. Métodos de Correção Geométrica (GC_Methods: 1. ortor-

retificação rigorosa,  2.  Ortorretificação simples,  3.  Retificação,  4.  Sem correção do 

usuário), ii. DEMs (1. ASTER GDEM, 2. Topodata), iii. Tamanhos do pixel (1. 0.5, 2. 

2m), iv. Imagens experimentais (1. Geoeye 1, 2. Google maps).

O método “Ortorretificação simples” corrige as imagens experimentais para 

uma visão ortogonal resultante do ajuste da imagem às irregularidades do terreno, sendo 

dependente da qualidade dos DEMs e RPCs [Menezes & Almeida 2010], enquanto a 

“Retificação” produz correções prioritariamente locais em torno dos GCPs [Menezes & 

Almeida 2010]. Foi utilizada a função polinomial de 1º grau com o objetivo de distri-

buir globalmente o efeito da correção. O método “ortorretificação rigorosa” trabalha 

com processos aditivos da ortorretificação simples e retificação, resultando na correção 

global para um único produto.
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Modelagens estatísticas: avaliações das diferenças entre produtos e perfis de qualida-

de cartográfica definidos pelo PEC-PCD [ET-PCDG 2016]

Foi produzido um banco de dados resultante das discrepâncias (eixos x, y e re-

sultante horizontal: dx, dy e dh, respectivamente) da relação entre pontos homólogos-

GCPs das 16 imagens produtos e desenvolvidas 3 ANOVAs fatoriais para os modelos li-

neares com limiar de significância de α ≤ 5%. Análises par-a-par foram derivadas do 

teste de Turkey com correção de Bonferroni. As análises estatísticas foram implementa-

das no software R [R Core Team 2015].

Para avaliar em quais escalas de trabalho estão os diferentes produtos carto-

gráficos foi identificado o ajuste entre a média ± se95% das discrepâncias horizontais (dh) 

e os limiares planimétricos a 95% de probabilidade do Padrão de Exatidão Cartográfica 

para Produtos Cartográficos Digitais (PEC-PCD), estabelecidos pelas normas da Espe-

cificação Técnica de Produtos de Conjuntos de Dados Geoespaciais [ET-PCDG 2016] 

(Figura 2). Este documento normatiza os limiares de escalas cartográficas em 4 níveis 

de qualidade (A-D), mediante valores estabelecidos  a priori de erros padrões (EP) e 

PEC-PCD90%
 
(equivalente ao EP a 90% de probabilidade), no entanto neste estudo foi 

adotado o limiar de 95% (PEC-PCD95%) uma vez que é padrão nos estudos ecológicos.

Na Figura 1 é apresentado um fluxograma que sumariza em 5 passos as ativi-

dades metodológicas desempenhadas para a geração, correção e validação dos produtos 

cartográficos: Passo #1 Aquisição dos dados espaciais para correção geométrica; Passo 

#2: Métodos de correção geométrica; Passo #3: Bando de dados produto das correções 

geométricas; Passo #4: Método de avaliação da acurácia geométrica mediante parâme-

tros do PEC-PCD95%; Passo #5: Tomada de decisão (sim ou não) de se a magnitude de 

erros identificada está de acordo com a demanda dos estudos voltados a interface Ecolo-
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ca a avaliação de se a margens de erros comprometerá os padrões ecológicos e compor-

tamentais dependentes de métricas espaciais.

EXEMPLOS

Acurácia posicional – diferença entre produtos e avaliação da qualidade geométrica

As ANOVAs e relações post-hoc (descritas nas Figura 2 e Tabela 2) evidenci-

am a ocorrência de diferenças entre produtos cartográficos derivados de GC_Methods e 

imagens experimentais. Para a imagem Geoeye, produtos derivados das Ortorretificação 

rigorosa (1) e Retificação (3) apresentam margens de erros significativamente menores 

que demais métodos. Não há diferença entre métodos de correção para imagens Google 

maps e estas margens de erros são equivalentes ao método de correção geométrica mais 

complexo da imagem Geoeye 1 (1- ortorretificação rigorosa).

Quanto à qualidade cartográfica avaliada pelos limiares do PEC-PCD95%, é ob-

servado que os produtos com menores margens de erros (Geoeye 1 GC_Mehods: 1-3, 

Google maps GC_Mehods: 3-4) são classificados na escala de 1/25.000 classe B, a or-

torretificação simples permite trabalhar na classe D desta escala e a imagem Geoeye 

sem ajustes do usuário reduz a escala de trabalho em aproximadamente 3x (Figura 2). A 

Figura 3 apresenta o produto cartográfico na composição 4R-3G-2B na escala 1/25.000, 

o melhor modelo de correção geométrica estatisticamente validado pelo PEC-PCD95%.
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Tabela 2 –  Sumário das ANOVAS fatoriais: relações entre testes de hipóteses (Variáveis previsoras)e discrepâncias de posiciona-

mento(Variáveis respostas) nos eixos x,y e a resultante horizontal (dh = ²√(x²+y²)). São reportadas as resultantes da ANOVA fatorial por 

meio dos seguintes parâmetros: graus de liberdade (df), Teste de F (F) e probabilidade (P).

Predictors (x)
 Response variables (y): discrepancies of axis  

 dx dy dh  

Df F P Df F P Df F P

H1: GC_Methods  3 276.70 < 0.001  3 249.29 < 0.001  3 235.03 < 0.001   

H2: DEMs 1 0.84 0.36 1 0.29 0.59 1 2.36 0.12

H3: Pixel size  1 1.30 0.25  1 0.19 0.66  1 0.23 0.63   

H4: Images 1 1.21 0.27 1 0.05 0.83 1 74.34 < 0.001

H5: GC_Methods: 
DEMs

 1 2.28 0.13  1 2.15 0.14  1 2.70 0.10   

H6: GC_Methods: Pixel 
size

3 0.02 1.00 3 0.25 0.86 3 0.09 0.96

H7: DEMs: Pixel size  1 0.38 0.54  1 0.08 0.77  1 0.04 0.84   

H8: GC_Methods: Ima-
ges

1 4.22 < 0.05 1 2.38 0.12 1 18.65 < 0.001

H9: Pixel size: Images  1 0.01 0.93  1 0.04 0.84  1 0.02 0.89   
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H10: GC_Methods: 
DEMs: Pixel size

1 0.37 0.54 1 0.00 0.95 1 0.10 0.76

H11: GC_Methods: Pi-
xel size: Images

 1 0.10 0.75  1 0.00 1.00  1 0.01 0.94
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dade geométrica. Também foi observado que os modelos de correção geométrica e tipo 

de imagens experimentais são determinantes na qualidade geométrica, resultando na di-

cotomia entre cenários antagônicos de soluções: otimista e conservador.

O cenário otimista, determinado pelo uso de produtos cartográficos disponí-

veis no Google maps, apesar de benefícios aparentes (i. Baixa complexidade metodoló-

gica; ii. Qualidade equivalente a produtos mais complexos; iii. Menores custos financei-

ros, temporais e humanos) constituem em uma solução frágil e inconsistente em termos 

stricu sensu uma vez que: i. Ausência de metadados anula informações de origem, mé-

todos e avaliação dos erros [Longley et al. 2013]; ii. Produzir ciência derivada de dados 

desconhecidos possibilita uma aposta no incerto com possibilidade de ‘erosão’ de pa-

drões ecológicos e comportamentais com dependência espacial [Patterson et al. 2007, 

Cagnacci et al. 2010, Frair et al. 2010, Osborne & Glew 2011]; iii. Segundo o Google 

Inc [2014], não há garantias das exatidões nem integridades de conteúdos ou produtos 

cartográficos, sendo responsabilidade do usuário os eventuais prejuízos; iv. Os produtos 

são limitados pela natureza das imagens sintéticas da região do visível, composição co-

lorida 3R-2G-1B e não possibilitam a extração de informações espectrais advindas de 

produtos com bandas no infravermelho próximo (NIR) ou de ondas curtas (SWIR).

No cenário conservador, o uso de produtos cartográficos fomentados pelo es-

tado da arte das técnicas de correções geométricas expande custos financeiros, humanos 

e temporais. O orçamento para a execução deste trabalho foi de aproximadamente $ 

1200 (decompostos em: i. Direito de uso da imagem acadêmico $ 350; ii. Aluguel de 

equipamentos GNSS $ 500, iii. Atividades de campo $ 350) e um prazo de 6 meses para 

a elaboração do produto final. Porém, entende-se que estes custos são inerentes ao ato 

de fazer ciência e o valor destes é inferior ao benefício do controle e validação dos pro-

cessos.
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É possível mitigar custos e manter o rigor do processo no cenário conservador 

por meio das seguintes estratégias: i. Aquisição de bases cartográficas validadas ou da-

dos controle disponibilizados por órgãos governamentais com escalas de trabalho ajus-

tadas as restrições de trabalho; ii. Submissão de projetos de pesquisa para fundações de 

fomento, sediada por empresas fornecedoras de imagens (a exemplo da Digital Globe 

Foundation –http://www.digitalglobefoundation.org),  com produtos  sensoriamento  re-

moto de alta resolução espacial e proceder ao estado da arte exposto neste manuscrito.

O processo de validação das bases cartográficas atua como um agente equali-

zador da complexidade instrumental. Este processo materializa parâmetros para avaliar 

a magnitude de erros geométricos das bases cartográficas independentemente do método 

de correção geométrica e contribui em três quesitos: i. Gera modelos espaciais livres de 

tendências geométricas a um determinado limiar de escala de trabalho, ii. Fomenta uma 

base de referência para a geração de produtos cartográficos de previsão e distribuição de 

recursos dos organismos de acordo com as restrições de nicho [ex.  Palminteri  et  al. 

2012]; iii. Subsidia o cenário espacialmente estruturado para as inferências e previsões 

de uso do espaço dependente da distribuição espacial dos recursos, competidores e pre-

dadores [Patterson et al. 2007, Cagnacci et al. 2010, Frair et al. 2010, Osborne & Glew 

2011].

No entanto, este suporte teórico-instrumental não gera reais benefícios caso o 

objetivo dos trabalhos direcionem exclusivamente na descrição do uso do espaço sem a 

necessidade de inferir ou prever as relações ecológicas e comportamentais espacialmen-

te dependentes da distribuição de parâmetros de nicho.

Este trabalho demonstra um arcabouço instrumental dos rigores do estado da 

arte da produção e validação de produtos cartográficos respeitando os trade-offs ineren-

tes às realidades dos estudos no âmbito da Primatologia (qualidade x exequibilidade 
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[Osborne & Glew 2011]). Também projeta diferentes cenários de custos/benefícios do 

emprego de diferentes técnicas de correção de imagens para auxiliar estudos que de-

mandem inferência e previsão espacial na primatologia.
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CAPÍTULO 3. Posicionamento por GNSS aplicado a primatologia na interface 

Ecologia-Comportamento & SIG: avaliação da qualidade de dados e considerações 
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RESUMO

O posicionamento animal é uma métrica ímpar para auxiliar a entender a in-

terface entre as estratégias comportamentais e o background ecológico numa perspecti-

va espacial. Porém, padrões descritos nessa interface podem erodir a depender dos ruí-

dos de posicionamento. Os objetivos deste trabalho são avaliar as magnitudes dos erros 

e a qualidade de posicionamento por GNSS além de apresentar soluções de posiciona-

mento respeitando os trade-offs entre qualidade e limitações dos estudos da primatolo-

gia em campo. As análises resultaram em três diferentes padrões: 1. Acurácia horizontal 

semelhante para diferentes métodos de posicionamento; 2. Ineficácia do método RTK; 

3. Acurácia vertical dependente de ondas portadoras. São apresentadas questões quanto 

à aplicação instrumental da tecnologia GNSS na Primatologia para estudos moldados na 

interface Ecologia, Comportamento & SIG.

Keywords (6)

GIS, GNSS, behaviour, ecology, cartographic accuracy, quality assessment.
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INTRODUÇÃO

Na primatologia, o posicionamento por GNSS (Global Navegation Position 

System) atua como instrumento facilitador para perguntas que envolvem a interface en-

tre comportamento, ecologia e espaço [Osborne & Glew 2011], de modo que a localiza-

ção do animal no espaço provê um ponto ‘vivo’ de contato entre ecologia e evolução 

[Cagnacci et al. 2010].

São evidentes dois padrões nos estudos primatológicos que utilizam as métri-

cas de posicionamento por GNSS: i. Uso do método de posicionamento código Coarse 

Aquisition (C/A) autônomo, e, ii. Posicionamento em áreas florestadas. Este método de 

posicionamento tem os benefícios dos baixo custo, fácil uso e resultados instantâneos 

[Monico 2008], porém a qualidade de dados é restrita entre os intervalos de 10 a 30 m 

(assumindo-se um dia completo de coleta, 1 época por segundo, ausência de ruídos de 

posicionamento – ionosfera, tempestades solares, multicaminhamento) [FAA-GPS Team 

2014]. A qualidade de posicionamento em áreas florestadas é desconhecida e apresenta 

fortes efeitos de multicaminhamento que evidenciam um cenário preocupante devido à 

dificuldade da previsibilidade dos erros [Seeber 2003, Monico 2008].

Bradshaw et  al.  [2007] e  Cagnaci  et  al.  [2010]  demonstram preocupações 

quanto a potencialidade da erosão de padrões ecológicos com dependência espacial de-

vido  aos  erros  de  posicionamento.  Com relação  a  esta  questão,  Frair  et  al.  [2010] 

propõem uma série de soluções ad-hoc para mitigar possíveis erros de posicionamento 

caracterizadas em três grandes grupos: 1. Manipulação do posicionamento em SIG, de-

pendente da experiência do pesquisador; 2. Modelagem dos erros a posteriori, e, 3. Po-

sicionamento com equipamentos mais robustos.
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Diante deste cenário, este estudo avalia a magnitude dos erros entre diferentes 

métodos de posicionamento por GNSS em área florestada, e apresenta soluções técnicas 

baseadas nos trade-offs entre qualidade de posicionamento e limitações inerentes aos es-

tudos da primatologia em campo, cujas perguntas ecológicas e comportamentais deman-

dem de parâmetros espaciais.

DESCRIÇÃO

Dados controle – Posicionamento por Estação Total + GNSS perfil base

O trabalho foi materializado mediante aplicação de uma malha de pontos de 

controle em área florestada, seguida de amostragens experimentais. O posicionamento 

controle foi adquirido com estação total, definida como o tipo de levantamento terrestre 

mais acurado [Seeber 2003, Monico 2008]. Dois pontos físicos livres de obstruções fo-

ram posicionados por GNSS perfil base (pontos B1 e B2) em 12h contínuas, ondas por-

tadoras L1 e L2 relativas pós-processadas, GPS e GLONASS, máscara de elevação de 

15º e PDOP de 8.9 (Figura 4). A figura 4, secionada por 4 representações A-D, apresenta 

a área do experimento em um gradiente acendente de escalas: da global (A), regional 

(B), e locais (C e D). A Figura 4D detalha a área experimental composta da malha topo-

gráfica com distribuição de pontos fora e dentro da área florestada. A imagem da estru-

tura da paisagem nas figuras 4C e 4D é derivada dos processamentos do Capítulo 1 des-

ta tese.
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900”). Os métodos de aquisição 1 a 3 utilizaram a constelação GPS, os métodos 4 e 5 

utilizaram as constelações GPS e GLONASS. Os equipamentos utilizados de acordo 

com a ordem dos métodos de aquisição foram Garmim GPSMap 72 CSx, Trimble Juno, 

Trimble Pro 6H, Topcon GR3. Os posicionamentos foram registrados no sistema de co-

ordenadas UTM e sistema de referência SIRGAS 2000 ou WGS 84, não houve limiares 

de restrição da máscara de elevação nem do PDOP na aquisição de dados experimentais.

Pós-processamento do posicionamento terrestre

Os dados de GNSS perfil base foram corrigidos via efemérides precisas da 

Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC-IBGE) [Monico 2008]. Este pro-

cedimento resultou em:  1. Transferência da base referência conhecida distante (RBMC-

IBGE Recife-PE, distância ≈ 100km) para o local mais próximo da área de coleta (dis-

tância < 1 km); 2. Transladar as coordenadas angulares para geográficas do levantamen-

to topográfico.

As correções entre as linhas de base e pontos experimentais resultaram em 4 

diferentes tipos de soluções: 1. Código autônomo (exclusivo para o método de aquisição 

1); 2. Código pós-processado; 3. Portadora flutuante; 4. Portadora fixa. As correções 

planialtimétricas  dos  métodos  relativos  foram implementadas  nos  softwares  Trimble 

Business Center 2.8, Trimble Pathfinder 2.0 e Topcon Tools 8.2.3.

Análise estatística

As hipóteses da tendência dos erros de posicionamento (discrepâncias entre os 

pontos experimentais e controle) foram testadas pela interação dos parâmetros previso-

res (método de coleta, tempo de coleta e tipo de solução) para cada variável resposta 

(coordenadas E, N e H). A ortogonalidade inerente ao sistema de projeção cartográfica 

motivou a escolha da ANOVA Fatorial [Fávero et al. 2009] com limiar de significância 

de α ≤ 5%. Para análise par-a-par dos fatores foi utilizado o teste de Turkey com corre-
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ção de Bonferroni [Fávero et al. 2009]. As análises estatísticas foram implementadas no 

software R [R Core Team 2015].

Também foi avaliada a acurácia da base cartográfica adquirida via código au-

tônomo instantâneo de acordo com as normas descritas pelo Padrão de Exatidão Carto-

gráfica dos Produtos Cartográficos Digitais – PEC-PCD [ET-PCDG 2016] com α ≤ 5%. 

Este documento normatiza os limiares de escalas cartográficas em 4 níveis de qualidade 

(A-D) mediante valores de erros padrão estabelecidos  a priori [ET-PCDG 2016].  As 

análises foram procedidas no software GeoPEC (v.2.1.3) [Santos 2010].

A figura 5 apresenta um fluxograma que resume em 6 passos os procedimen-

tos técnicos descritos neste manuscrito: métodos de aquisição de posicionamento por 

GNSS (passo 1), armazenamento dos dados brutos (passo 2), pós-processamento dos 

dados GNSS para os métodos relativos (passo 3), consolidação do banco de dados (re-

sultados das correções de posicionamento e relatórios) (passo 4), análise da acurácia 

cartográfica mediante parâmetros do PEC-PCD95%
 
(passo 5) e Tomada de decisão (sim 

ou não) de se a magnitude de erros identificada está de acordo com a demanda dos estu-

dos voltados a interface Ecologia-Comportamento&SIG (erro capaz de erodir padrões 

ecológicos e comportamentais com dependência espacial) (passo 6).
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Figura 5 – Fluxograma hierárquico o qual sumariza em 6 passos os processos desenvol-

vidos neste manuscrito. Os métodos de posicionamento (Passo #1) foram amostrados 

em 6 tempos de coleta (1, 30, 60, 120, 300, 600 e 900”) decompostos em: Pm#1. Códi-

go autônomo; Pm#2. Código relativo pós-processado; Pm#3. Onda portadora L1 pós-

processada com tecnologia  flood light ® Trimble  (algorítimo proprietário dedicado na 

redução dos ruídos de multicaminhamento); Pm#4. Ondas portadoras L1 e L2 pós-pro-

cessadas, Pm#5. Real Time Kinematic – RTK. O Passo #2 destaca o armazenamento dos 

dados brutos, o passo #3 das correções derivadas do pós-processamento para os méto-

dos relativos (Pm#2-Pm#5). O passo #4 demonstra a consolidação do banco de dados 

(dados corrigidos mais relatórios de correções) dos métodos de pós-processamento. O 

passo #5 demonstra a análise da acurácia mediante parâmetros do PEC-PCD
95%

. O pas-
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so #6 destaca a avaliação de se a margens de erros comprometerá os padrões ecológicos 

e comportamentais dependentes de métricas espaciais.

EXEMPLOS

Área de estudo

O estudo foi desenvolvido no fragmento florestal “Córrego do Inferno”, uma 

mancha remanescente de mata atlântica ombrófila localizado na divisa entre os estados 

da Paraíba (PB) e de Pernambuco (PE), Brasil (07° 30' 49.86" S e 34° 58' 26.34" O). 

Nesta área é registrada a presença de macacos prego galego (Sapajus flavius) e o sagui 

do nordeste (Callithrix jacchus). As condições de cobertura vegetal e declividade encon-

tradas nesta área são equivalentes aos estudos em primatas em áreas de floresta om-

brófila, apresentando a declividade entre 20-150 m (de acordo com os dados extraídos 

Topodata DEM [Valeriano & Rosetti 2011]) e altura da vegetação entre 20-40 m.

Avaliação da tendência do posicionamento por GNSS

Na planimetria (eixos E e N), a metodologia de posicionamento código pós-

processado (Tabela 3, Figura 6) possui erros significativamente maiores que demais pa-

râmetros previsores. Na altimetria (eixo H), método de coleta e tipo de solução apresen-

tam diferentes níveis de qualidade (Tabela 3, Figura 6). Especificamente, os métodos de 

posicionamento derivados de códigos autônomos ou relativos pós-processados apresen-

tam tendências de posicionamento, enquanto sinais de ondas portadoras, independente-

mente dos tipos de soluções, são caracterizadas como não tendenciosas (Figura 6). O 

método RTK não apresentou resultados de posicionamento.



Emidio 42
Tabela 3 – Sumário das ANOVAS fatoriais: relações dos testes de hipóteses de tendência de posicionamento por GNSS em área florestada e 

discrepâncias de posicionamento nos eixos E, N e H. São reportadas as resultantes da ANOVA fatorial por meio dos seguintes parâmetros: 

graus de liberdade (Df), Teste de F (F) e probabilidade (P).

Hypotheses/Predic-
tors

E N H

Df F P Df F P Df F P

H1: Method 3 2404.3 0.07 3
84.8

1
< 0.001 3 2647.46 < 0.001

H2: Sampling time 6 0.28 0.94 6 0.30 0.94 6 0.366 0.90

H3: Solution type 2 0.43 0.65 2 0.22 0.81 2 32.17 < 0.05

H4: Method: Sam-
pling time

16 0.29 1.00 16 0.56 0.91 16 0.36 0.99

H5: Method: Soluti-
on type

1 0.16 0.69 1 0.00 0.99 1 0.05 0.83

H6: Sampling time: 
Solution type

10 0.04 1.00 10 0.03 1.00 10 0.18 1.00

H7: Method: Sam-
pling time: Solution type

4 0.01 1.00 4 0.02 1.00 4 0.07 0.99
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Ao avaliar a acurácia planimétrica do método de coleta código autônomo ins-

tantâneo, método otimista e igualmente eficaz a métodos mais conservadores, é identifi-

cado uma acurácia de 12,5 m, validado para a escala de trabalho de 1/25.000 Classe B, 

(análise de precisão: E: X2 = 6,8, df = 11, p =0,81; N: X2 =2,66, df = 11, p = 0,99), 

(análise de tendência: E: T =1,59, df = 11, p = 0,15; N: T = -0,58, df = 11, p = 0,57).

Figura 6 – Relações entre as magnitudes de discrepância (eixo x inferior), eixos de coor-

denadas (eixo y esquerda), métodos de posicionamento (eixo y direita: 1. Código autô-

nomo; 2. Código relativo pós-processado; 3. Onda portadora L1 pós-processada com 

tecnologia flood light; 4. Ondas portadoras L1 e L2 pós-processadas). Relações post-

hoc são descritas no quadro à direta: *** = p < 0.001. Dados são apresentados em média 

± desvio padrão.

COMPARAÇÃO E CRÍTICAS

A busca de padrões da qualidade de posicionamento por GNSS em áreas flo-

restadas, dominada majoritariamente pelas ciências florestais, é avaliada por parâmetros 

de posicionamento, dendrométricos, topográficos e climáticos [Phillips et al. 1998, Hol-

den et al. 2001, Nasset 2001, DeCesare et al. 2005, Andersen et al. 2009, Klimáneket al. 

2010, Piriti et al. 2010, Valbuena et al. 2010, Gálan et al. 2011, Valbuena et al. 2012,  

Frank &Wing 2014].

No entanto, é nebulosa a determinação dos erros em regiões florestadas, justi-

ficada pela adoção de distintas definições de dados controle, decompostas em 3 tipos: i. 

Pontos médios [Holden et al. 2001]; ii. Posicionamentos fixos derivados das tarefas de 

pós-processamento [Nasset 2001, Gálan et al. 2011], e, iii. Suavização de linhas [Phil-

lips et al. 1998, DeCesare et al. 2005]. Estas definições de dados controle não são neces-

sariamente fidedignas uma vez que: i. A média, medida de tendência central, e precisão, 

nuvem de dispersão em torno da média, ambas não determinam stricu sensu a acurácia 
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[Monico et al. 2009]; ii. Soluções fixas de posicionamento no eixo horizontal derivadas 

de ondas portadoras pós-processadas não são fidedignas [Andersen et al. 2009, Valbue-

na et al. 2010], e, iii. Suavização de linhas, um processo de generalização cartográfica 

com fins de redução da escala cartográfica não reflete, garante e nem objetiva a determi-

nação de pontos acurados [Longley et al. 2011].

Neste estudo, dados controle são coletados por estação total, assim como os 

estudos de Andersen et al. [2009], Piriti et al. [2010], Valbuena et al.[2010 e 2012] e 

Frank &Wing[2014], uma vez que este tipo de registro é definido como o mais próximo 

da realidade terrestre de acordo com Seeber [2003] e Monico [2008].

Diferente do esperado, foram rejeitadas as hipóteses sobre dependência das 

tendências nos eixos horizontais aos métodos de coleta, tempos de aquisição, tipos de 

soluções e interações (Tabela 3). Resultados equivalentes foram observados nos traba-

lhos de Andersen et al. [2009], Klimánek [2010], Valbuena et al. [2010]e Frank &Wing 

[2014]. Assim como nossos achados, Piriti et al. [2010] não obtiveram em tempo real 

soluções de posicionamento do método RTK e relataram ineficácia neste método em 

áreas com ruídos de comunicação entre receptores e satélites.

São relatados vieses dos erros estatísticos reportados pelos equipamentos e/ou 

softwares dependentes  da complexidade metodológica de posicionamento:  resultados 

falsos verdadeiros (erro tipo I) para soluções fixas de ondas portadoras com altos tem-

pos de coleta, e margens de erros falsos conservadores (erro tipo II) para o posiciona-

mento código C/A autônomo instantâneo [Andersen et al. 2009]. Sugere-se que maiores 

tempos de posicionamento mascarem os ruídos resultando em soluções não fidedignas 

[Nasset 2001, Andersen et al. 2009, Valbuena et al. 2010].
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Foi observado tendência de erros no eixo vertical dependente dos tipos de si-

nal e soluções (Tabela 3), com acurácia exclusiva nas ondas portadoras independente-

mente do tipo de solução (Figura 5). Acerca da acurácia de posicionamento por GNSS 

no eixo vertical, a literatura destaca 3 características:1. Soluções não acuradas para dife-

rentes técnicas de posicionamento em código C/A pós-processados [Klimánek 2010]; 2. 

Relação não linear entre o maior tempo de coleta e qualidade de posicionamento com 

um limiar ótimo de 15’ adquiridos por ondas portadoras sem contribuições das corre-

ções diferenciais e multiconstelações [Valbuena et al. 2010], e, 3. Parâmetros dendro-

métricos (previsores dos ruídos de multicaminhamento) não predizem a magnitude dos 

erros de posicionamento [Valbuena et al. 2012].

Uma vez que na planimetria o método de coleta otimista (código C/A autôno-

mo instantâneo constelação GPS – método comumente utilizado por GPS de navegação) 

equivale  aos  demais  métodos  mais  conservadores  [presente  estudo,  Andersen  et  al. 

2009, Klimánek 2010, Valbuena et al. 2010, Frank &Wing 2014], é frequentemente uti-

lizado nas perguntas sobre uso e escolha do espaço por primatas [Pressoto & Izar 2009, 

Emidio & Ferreira 2012], foi avaliada a qualidade planimétrica via parâmetros descritos 

no PEC-PCD [ET-PCDG 2016].

As análises da acurácia planimétrica demonstraram que no cenário de posicio-

namento otimista a base cartográfica possui uma acurácia de 12,5 m, exequível a uma 

escala de trabalho de 1:25.000, classe B. Este valor de acurácia tem potencial de uso 

para perguntas da ecologia e comportamento com dependência espacial aplicada a pri-

matologia contanto que não obstruam os pressupostos dos limiares de erros estabeleci-

dos pelas métricas espaciais. Materializando este limiar, Bradshaw et al. [2007] identifi-

caram que erros de posicionamento por GNSS superiores a 10% dos produtos dos mo-

delos de uso e escolha do espaço (modelos de Lèvy flight, dimensão fractal e esforço de 
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tempo de forrageio) são suficientes para distorcer padrões ecológicos e comportamen-

tais com dependência espacial. Portanto, uma solução ad hoc para responder a pergunta 

“Qual é o limiar de erro cartográfico admissível e qual escala de trabalho para testar mi-

nha hipótese e taxa?” é revisar quais modelos de uso e escolha do espaço (áreas de vida: 

Mínimo Polígono Convexo, Kernel, rotas, Lèvy flight, dimensão fractal e esforço de 

tempo de forrageio) e os valores dos taxa de interesse e a partir deste banco de dados 

utilizar o limiar de Bradshaw et al. [2007] para determiná-lo. Seguindo esta perspectiva, 

o Capítulo 2 desta tese descreve uma solução instrumental acurada e de baixo custo fi-

nanceiro na produção, ajustes e validações de bases cartográficas da estrutura da paisa-

gem derivada de sensores remotos de alta resolução espacial. A agregação destes instru-

mentos metodológicos permite a construção e manutenção de bases cartográfica (posici-

onamento  dos  animais,  estrutura  da  paisagem,  modelagens  geográficas)  consistente, 

com limiares de erros previamente estabelecidos, e, consequentemente, com inferências 

ecológicas independentes dos ruídos de posicionamentos.

De acordo com nossos achados e aqueles relatados pela literatura, é observado 

uma inesperada semelhança no eixo horizontal da qualidade de posicionamento entre di-

versas metodologias  de aquisição por GNSS em áreas florestadas com obscuridades 

quanto a determinação (causa e previsibilidae ir assim no artigo. 

de) dos erros de posicionamento. Neste sentido, podemos concluir que é pos-

sível trabalhar com GPS de navegação, porém como parâmetros de qualidade de posici-

onamento conceitualmente estabelecidos não são fidedignos em áreas florestadas, su-

gere-se uma perspectiva conservadora por meio de validações da qualidade de posicio-

namento para estudos na interface Ecologia, Comportamento & SIG.
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CAPÍTULO 4. Conclusões Finais

Diante  do  conjunto  de  produtos  desenvolvidos  nessa  tese  com  viés  voltado  para 

instrumentação aplicada à interface Ecologia-Comportamento&SIG, seguem-se a conclusões 

e contribuições finais referidas a cada capítulo:

1. A pesquisa possibilitou fomentar  um diálogo,  muitas vezes ausente,  ruidoso,  mas 

necessário  entre  Ecologia  e  Biologia  com as  teorias  da  instrumentação  de  geração, 

manipulação, correção, gestão e validação de bases cartográficas,  compreendendo: i. 

Modelos  de  correções  geométricas  de  imagens  de  satélites;  ii.  Métodos  de 

posicionamento por GNSS, e, iii. Modelos de avaliação de erros de posicionamento e 

validação  da  base  cartográfica.  Este  arcabouço  teórico/instrumental  traz  para  o 

pesquisador as potencialidades, limitações, panoramas de uso e demandas da interface 

Ecologia-Comportamento&SIG quanto ao uso destes métodos e certificadores;

2. Foi  possível  ainda  apresentar,  formalizar  e  avaliar  modelagens  de  correções 

geométricas de imagens de sensores remotos de alta resolução espacial,  assim como 

métodos de validação da qualidade de bases cartográficas. A integração de produtos, 

métodos e  certificações  constituem parâmetros para auxiliar  as tomadas de decisões 

logísticas de como gerar bases cartográficas da estrutura da paisagem e em qual nível de 

escala  cartográfica  é  possível  trabalhar  dados  espaciais  ajustados  as  demandas  das 

perguntas de como e por que os primatas usam e escolhem o espaço.

3. Também foi possível apresentar, formalizar e avaliar métodos de posicionamento por 

GNSS em áreas florestadas, assim como  métodos de validação da qualidade de bases 

cartográficas.  A integração  destes  resultados  possibilitou  a  discussão  das  relações 

custos/benefícios para soluções de geração de bases cartográficas para a Primatologia 

com  o  viés  voltado  a  perguntas  que  evoquem  a  interface  Ecologia-

Comportamento&SIG.
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4. Finalmente,  entende-se  que  o  espaço é  especial a  partir  do  momento  em que a 

explicação dos parâmetros ecológicos e comportamentais forem explicados por meio do 

espaço geográfico. Ao longo dessa tese percebe-se que essa potencialidade motivadora e 

oportuna,  tem um preço  frequentemente  negligenciado:  identificar  a  magnitude  dos 

erros  geográficos,  fontes  de  potenciais  efeitos  erosivos  dos  padrões  ecológicos  e 

comportamentais  com dependência espacial.  Esta  tese trata  sobre a  formalização do 

instrumento em métricas geoespaciais (pautada em 3 eixos: 1.‘como medir’, 2.‘como 

validar’ 3.‘por  que  e  para  que  validar’) por  meio  de  técnicas  de  geração,  gestão  e 

validação  de  produtos  cartográficos  da  estrutura  e  função  da  paisagem.  Por  fim, 

entende-se que a melhor escolha do instrumento depende das demandas presentes nos 

objetivos e hipóteses de cada trabalho, e os futuros estudos devem atentar aos trade-offs 

qualidade/exequibilidade sob pena da inacurácia e ineficácia permearem as inferências 

ecológico-comportamentais com dependência espacial.
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