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RESUMO: A utilização de insumos fosfatados na atividade agrícola brasileira apresenta 
crescimento exponencial e consequente demanda por novos alvos passíveis de exploração. A 
partir dessa necessidade, torna-se fundamental a utilização de ferramentas que auxiliem na 
realização de novas descobertas e melhor gestão das existentes. O presente trabalho tem por 
objetivo a utilização da técnica de Classificação Supervisionada Voltada ao Objeto, consagrada 
ferramenta do Sensoriamento Remoto, para a localização das ocorrências de rochas 
fosfatadas no município de Coromandel-MG, mais precisamente na área entre as coordenadas 
métricas UTM 284.653N a 295.011N e 7.963.329E a 7.984.435E (Datum horizontal WGS 84, 
zona 23S), inseridas no contexto geológico da Formação Retiro, base do Grupo Vazante. Para 
se alcançar tal finalidade, a classificação foi realizada por meio da ferramenta Example Based 
Feature Extraction do software Envi 5.4 com o algoritmo classificador SVM (Support Vector 
Machine). Os dados de entrada utilizados foram compostos pelo Modelo Digital de Elevação, 
obtido a partir do sensor PALSAR, que assumiu a função de dado de entrada principal e mapas 
quantitativos de gamaespectometria, em especial os relativos às concentrações de U e Th, do 
levantamento da área 01 realizado no ano de 2001 pela CODEMIG (Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais) e que assumiram a função de dados auxiliares. 
Para a criação das amostras de treinamento, a imagem foi segmentada com o algoritmo Edge 
com nível de escala igual a 10, configuração de fusão, que agrega os elementos menores aos 
maiores, com o algoritmo FLS (Full Lambida Schedule) também com o valor igual a 10 e 
tamanho Kernel de 3. Após a etapa de segmentação foram definidas duas classes distintas: A 
unidade fosfatada que contou com a seleção de 267 amostras de treinamento e a unidade não 
fosfatada, onde foram selecionadas 372 amostras. Para a validação do resultado obtido após 
os processamentos e etapas metodológicas, foram utilizados 39 pontos de campo, os quais 16 
representam afloramentos de rochas fosfatadas e 23 de rochas não fosfatadas. Dos 39 pontos 
de campo observados, 32 se encaixaram em suas devidas unidades da classificação, 
resultando em um coeficiente Kappa igual a 0.82 e concordância perfeita. Assim, a técnica 
proposta para a delimitação de novos alvos prospectivos de fosfato na região de Coromandel – 
MG descriminou regiões preferencialmente na porção centro-sul da área estudada, na forma de 
zonas descontínuas e de limites bem demarcados de direção NE-SW. 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA, FOSFATO SEDIMENTAR, 
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