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Resumo
Na estação do verão, ocorre o processo de ablação da neve e derretimento das geleiras da Península
Antártica, ocorrendo a formação de lagos periglaciais e proglaciais e desenvolvimento do sistema de
drenagem glacial. Essa mudança na paisagem, com a exposição de áreas antes cobertas por gelo,
acarreta em mudanças da radiação local, altera o ciclo de metano e carbono dessa área. O objetivo
desse estudo é utilizar o Sensoriamento Remoto para detectar os lagos proglaciais e periglaciais na
Península Fildes, Antártica, para a realização de uma análise sazonal do desenvolvimento dos lagos.
Esse estudo servirá como base de dados para o monitoramente dessa região. Para isso foram
utilizadas imagens Quickbird e Landsat 5 e 8, entre 1986 e 2014, para vetorização manual dos lagos
entre os meses de setembro e março. As técnicas de realce de bordas por filtros e classificação
supervisionada foram utilizadas como técnicas para monitoramento automático desses lagos. Apesar,
de não haver imagens de satélite para todos os meses de cada ano, devido a presença de nuvens
pode-se afirmar que o fornecimento de água de degelo para o sistema periglacial e proglacial começa
em janeiro e atinge o desenvolvimento completo em fevereiro. A classificação temática não demonstrou
resultados satisfatórios, enquanto o realce de bordas se mostrou uma técnica eficiente na delimitação
dos lagos. Todavia, as informações obtidas por Sensoriamento Remoto, devem ser submetidas às
técnicas automáticas e pela análise visual, diminuindo os erros desse mapeamento.

Palavras-chave: Sistema hidrológico glacial. Processamento digital de imagens.

Abstract
In the summer season, occurs the snow ablation process and melting of the Antarctic Peninsula glaciers,
occurring the formation of periglacial and proglacial lakes during glaciation and the development of
glacial drainage system. This change in the landscape, with the exhibition of areas previously covered
by ice, cause local radiation changes, and changes the methane and carbon cycle of that area. The aim
of this study is to use the Remote Sensing to detect proglaciais and periglacial lakes in the Fildes
Peninsula, Antarctica, to carry out a seasonal analysis of the development of the lakes. This study will
serve as a database for monitoramente this region. Were used images of Quickbird and Landsat 5 e 8
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between 1986 and 2014, for manual vectorization of the lakes between the months of September and
March. The technique of highlight of edges by filters and supervised classification were used as
techniques for automatic monitoring of these lakes. Although, there is no satellite images for every
month of each year, due to the presence of clouds, the meltwater supply to the periglacial and proglacial
system begins in January and reaches full development in February. The thematic classification has not
shown satisfactory results, while the highlight edges proved an effective technique in the delimitation of
the lakes. However, the information obtained by remote sensing, should be subject to automatic
techniques and visual analysis, reducing the errors of this mapping.

Key-words: Glacial Hydrological System. Digital Image Processing.

1. Introdução

Na estação do verão, com o derretimento do sistema glacial e da neve
acumulada na frente das geleiras, ocorre uma mudança na paisagem de algumas
regiões de ilhas da Península Antártica, com o desenvolvimento de canais de degelo
e a formação de lagos. O aumento da eficiência das ligações entre fontes
supraglaciais e proglaciais modificam o transporte de água através da geleira (SWIFT
et al., 2005), e assim, contribuem para a formação de um novo sistema de drenagem
durante o verão.
O monitoramento do degelo e formação das áreas alagadas é importante para
estudos dos efeitos do aquecimento global, emissão de carbono e metano, formação
de solos, e também para entender o comportamento de geleiras. Uma das principais
características dos sistemas de drenagem glacial é a rapidez da sua reorganização
durante a estação de ablação (GORDON et al., 1998), portanto, o Sensoriamento
Remoto, na análise temporal de lagos, se constitui como um importante aliado, devido
as dificuldades de distância e logística em se realizar um campo na Antártica.
O objetivo desse trabalho é identificar os lagos proglaciais e periglaciais da
Península Fildes (Figura 01), localizada na ilha Rei George, Antártica, utilizando o
Sensoriamento Remoto na identificação automática visando o monitoramento sazonal
e interanual do desenvolvimento dos lagos.
A temperatura média do ar aumentou cerca de 3°C desde 1951 na região da
Península Antártica (BARRETT et al. 2009; LEE e CHOWN, 2011). Diversos estudos
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demonstram que as geleiras na Ilha Rei George, região da Península Antártica estão
retraindo de forma mais acelerada nas últimas décadas (ROSA et al., 2014).
Figura 1- Localização da área de estudo.

2. Metodologia de trabalho

As imagens utilizadas foram escolhidas de acordo com a ausência de nuvens
na área de estudos, no período de 1986 até 2014. Do satélite Landsat 5
ortorretificadas foram selecionadas as imagens 19 de janeiro de 2003, 29 de janeiro
de 1989, 06 de dezembro de 2001, 27 de fevereiro de 1988 e 01 de março de 1986;
do satélite Landsat 8 as imagens de 29 de novembro de 2013 e 16 de janeiro de 2014;
além de uma imagem QuickBird de 06 de fevereiro de 2001. As imagens foram
georreferenciadas com base no arquivo de limites da ilha Rei George, disponível em
http://www.add.scar.org/. O número de pontos escolhidos para o controle foram de 15
e o software utilizado foi o Arc Gis.
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Os lagos foram vetorizados pela análise visual, e também foram aplicadas as
técnicas de realce de bordas e classificação supervisionada buscando método de
delimitação de lagos de forma automática. Para a classificação foi utilizada o método
de Paralelepípedo, Mínima Distância e Máxima Verrosimilhança (MAXVER) e os filtros
utilizados foram o Passa Alta, Laplacian, Média, Sobel Edge Detector e Roberts Edge
Detector. O realce de bordas e classificação supervisionada foram aplicados somente
na imagem de 27 de fevereiro de 1988.
3. Resultados e Discussão

A delimitação dos lagos foi apresentada em ordem sazonal/temporal (Figura
02) deixando evidente que a formação dos lagos e da rede de drenagem glacial na
Península Fildes acontece no mês de janeiro, e atinge seu desenvolvimento completo
em fevereiro. Em 19 de janeiro de 2003 havia 20 lagos; em 29 de janeiro de 1989 o
número era de 21 lagos; 6 de fevereiro de 2001, o número de lagos chegou a 61; em
27 de fevereiro de 1988 eram de 16; em 01 de março de 1986 eram de 14 lagos. A
imagem de 6 de fevereiro tem melhor resolução que as demais, então esse número
alto de lagos precisa ser considerado segundo esse fator.
A análise seria favorecida se houvessem imagens Landsat disponíveis para
todos os anos, contudo a presença de nuvens dificulta a avaliação da variabilidade
interanual. Outro problemas, utilizando imagens Landsat, é a resolução espacial de
30 m, já que o cálculo da área dos lagos está sujeito à erros consideráveis, já que
esses são muito pequenos.
A presença de lagos influencia no ciclo de carbono e metano nessa área, na
radiação local, e ainda permitem relações com os dados de temperatura, precipitação
contribuindo para a elaboração de modelos do ambiente glacial.
O monitoramento dos dias em que os lagos se apresentam sem cobertura de
gelo se torna eficiente e rápido pelo uso do Sensoriamento Remoto e Processamento
Digital de Imagens. Mas, a partir do momento em que essa delimitação dos lagos
ocorre através da análise visual, o monitoramento torna-se dificultado. Dois métodos
foram avaliados, para a análise automática. O classificador temático MAXVER (Figura
3B) apresentou uma boa delimitação dos dois maiores lagos, contudo nos menores
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houve confusão com os demais alvos. O classificador Paralelo (Figura 3A) apresentou
dificuldade para mapear algumas áreas (área em preto), e o Mínima Distância (Figura
3C) teve melhor desempenho tanto no mapeamento de lagos como nos demais alvos.
Figura 2- Delimitação dos lagos no período de 1986 e 2014.
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Figura 3- Classificação temática com classificador Paralelo (a), Maxver (b) e Mínima Distância (c).
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Os filtros Roberts e Sobel (Figura 4 D e E) apresentaram bom desempenho
para o monitoramento dos lagos, pelo realce das bordas e de toda área dos lagos. O
filtro de Média (Figura 4B) também evidencia os lagos, enquanto os filtros Laplacian
(Figura 4A) e Passa Alta (Figura 4C) apresentaram um realce de várias feições como
de mudanças de relevo ou áreas com neve e gelo. Até mesmo na delimitação visual,
áreas com sombras causadas pelo relevo geram uma confusão na análise e
vetorização dos lagos.
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Figura 4- Realce de bordas do tipo Laplacian (a), Média (b), Passa Alta (c), Roberts (d) e Sobel (e).
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4. Considerações finais

Os resultados possibilitaram evidenciar o potencial da utilização da
metodologia para a detecção dos lagos proglaciais e periglaciais, assim como para a
identificação automática visando o monitoramento sazonal e interanual do
desenvolvimento dos lagos. Todavia, a classificação temática não demonstrou
resultados satisfatórios, enquanto o realce de bordas se mostrou uma técnica eficiente
na delimitação dos lagos. É necessário que como trabalho futuro seja realizado o teste
de outras técnicas como Análise de Componentes Principais, Índice de Neve por
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Diferença Normalizada, ou mesmo fazendo classificações temáticas com base nas
imagens com realce de bordas.
Outra informação importante para a delimitação de lagos é um mapa
hipsométrico com uma escala razoável, pois muitas vezes a sombra provocada pelo
relevo pode ser confundida com lagos, seja na análise visual ou por classificação
temática e realce por filtros.
O monitoramento do degelo e da formação destas áreas de lagos e alagados
é importante para estudos de emissão de carbono e metano e também para entender
o comportamento da geleira Collins como efeito da tendência de aquecimento da
temperatura média superficial do ar na Península Fildes, ilha Rei George, Antártica.
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