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RESUMO 

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) desde 2009 é objeto de mapeamento digital, onde já 

se produziu mapas em escalas variadas, com base em resultados de processamento de imagens 

LANDSAT, CBERS, IKONOS e QUICKBIRD, no contexto de projeto de pesquisa denominado 

MAPEAMENTO DIGITAL DO PARNASO ATRAVÉS DE IMAGENS SENSORIAIS E DADOS 

GNSS. A partir desse projeto foram identificadas áreas prioritárias onde a ocupação humana tornou-se 

foco central de investigação, e, desta forma, investiu-se em mapeamento na escala 1/10.000, tanto da área 

denominada Garrafão (localizada em Teresópolis/RJ e Guapimirim/RJ), como de outra área Bonfim 

(Petrópolis/RJ), que desde 1984 vive conflito de uso por ter sido considerada pelo Ministério do Meio 

Ambiente, segundo relatos da Associação dos Produtores Rurais do Bonfim e do Conselho Consultivo do 

parque, sem consulta pública na ocasião, como área contida dentro do limite oficial desta unidade de 

conservação. Tal iniciativa do referido projeto permitiu observar e avaliar necessidade de mapeamento 

preciso da evolução histórica do uso da Terra e cobertura vegetal em Bonfim, uma vez que é uma área 

hoje predominantemente agrícola e de conflito social, por ser situada dentro do limite do PARNASO. 

Desta forma, como medida investigativa deste uso, adotou-se as classes temáticas "Obras e Edificações", 

"Vegetação" e "Área Agrícola" no processo de mapeamento, que, por sua vez, foi executado inicialmente 

com base em mosaicos de ortofotografias para as seguintes épocas 1965, 1975, 1994 e 2006. Tal 

mapeamento se deu por meio do uso do sistema SPRING e suas funcionalidades de processamento de 

imagens, com pontos de controle, e com base em documentos cartográficos pertencentes ao acervo do 

setor de geoprocessamento do PARNASO. Foi feito uso de técnica de segmentação de imagens, onde 

houve oportunidade de execução de testes laboratoriais de adoção de valores de similaridade e de área em 

pixels. Adotou-se o número "10" para similaridade e o número "400" para área em pixels, onde melhores 

resultados foram aferidos por interpretação visual e com campanhas de campo. Foram obtidos valores de 

áreas relativas às classes escolhidas, identificando aspectos importantes estimados do efetivo uso, onde 

foi possível caracterizar que áreas agrícolas diminuíram de 1994 a 2006, e também foi possível afirmar 

que áreas de vegetação cresceram entre 1994 e 2006. Os resultados quantitativos foram os que seguem. 

"Obra e Edificação": 1965 (3.411 m
2
); 1975 (6.342 m

2
); 1994 (36.942 m

2
); e 2006 (49.084 m

2
). 

"Vegetação": 1965 (390.146 m
2
); 1975 (326.767 m

2
); 1994 (428.109 m

2
); 2006 (841.165 m

2
). "Área 

Agrícola": 1965 (21.633 m
2
); 1975 (86.108 m

2
); 1994 (680.591 m

2
); 2006 (582.183 m

2
). Serão 

apresentados metodologia e resultados deste mapeamento que representa um avanço que permitiu análise 

espacial criteriosa indicativa de padrões de uso da Terra, com indícios de algum manejo bem sucedido, 

que induz afirmar que recuperação de áreas de vegetação, seja por processo contínuo natural, ou seja pela 

intervenção humana. 

Palavras-chave: Cartografia, Bonfim, SIG, SPRING. 

 

ABSTRACT 



The Mountains National Park of the Organ (PARNASO) since 2009 is digital mapping object, which 

already produced maps at various scales, based on image processing results LANDSAT, CBERS, 

IKONOS and QuickBird, the research project called context MAPPING DIGITAL PARNASO BY 

SENSORY IMAGES AND GNSS DATA. From that project priority areas were identified where human 

occupation became a central focus of research, and thus is invested in mapping in scale 1 / 10,000, both 

called Garrafão area (located in Teresópolis / RJ and Guapimirim / RJ), as another area Bonfim 

(Petrópolis / RJ), which since 1984 lives use of conflict because it was considered by the Ministry of the 

Environment, according to reports of the Association of Rural Producers Bonfim and the Advisory 

Council of the park without public consultation at the time, as the area contained within the official 

boundary of this protected area. The initiative of this project allowed us to observe and assess need for 

mapping takes the historical evolution of the use of earth and vegetation cover in Bonfim, since it is an 

area now largely agricultural and social conflict, to be located within the PARNASO limit. Thus, as an 

investigative measure of this use, we adopted the thematic classes "Works and Buildings", "vegetation" 

and "agricultural area" in the mapping process, which, in turn, was performed based on orthophotos 

mosaics for following seasons 1965, 1975, 1994 and 2006. This mapping was through the use of the 

SPRING system and its image processing capabilities, with control points, and based on cartographic 

documents belonging to the GIS industry acquis PARNASO. Use was made of image segmentation 

technique, where there was opportunity to run laboratory tests to adopt similarity values and in pixels. We 

adopted the number "10" for similarity and the number "400" to the area in pixels, where best results were 

checked by visual interpretation and field campaigns. Areas were obtained values for the chosen classes, 

identifying important aspects estimated the effective use, where it was possible to characterize that 

agricultural areas have declined from 1994 to 2006, and was also possible to say that vegetation areas 

grew between 1994 and 2006. The quantitative results were the following. "Work and Building": 1965 

(3.411 m
2
); 1975 (6.342 m

2
); 1994 (36.942 m

2
); and 2006 (49.084 m

2
). "Vegetation": 1965 (390.146 m

2
); 

1975 (326.767 m
2
); 1994 (428.109 m

2
); 2006 (841.165 m

2
). "Agricultural Area": 1965 (21.633 m

2
); 1975 

(86.108 m
2
); 1994 (680.591 m

2
); 2006 (582.183 m

2
). Will be presented methodology and results of this 

mapping that represents a breakthrough that allowed indicative careful spatial analysis of land use 

patterns, with some evidence of successful management, which leads to state that recovery of vegetation 

areas, either by natural continuous process, ie by human intervention. 

Keywords:  Cartography, Bonfim, GIS, SPRING. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho consiste em apresentar resultados de projeto de pesquisa que se insere em atividades 

formais em desenvolvimento pela Faculdade de Engenharia da UERJ, e sendo continuadas pelo Instituto 

do Mar da UNIFESP/Baixada Santista, com desdobramentos em ações junto à comunidade local na 

região serrana. Desde 2009 são desenvolvidas pesquisas aplicadas envolvendo análises geográficas de 

recortes espaciais do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO), entre eles, e em particular, a 

sub-bacia hidrográfica do rio Bonfim, localizada em Petrópolis, RJ. O projeto em curso envolve 

procedimentos que têm permitido o mapeamento digital da área do Bonfim, que, por sua vez, possui 

atividades agrícolas e turísticas como suas marcas, isto é, ações locais de forma predominante.  

Foram usados mosaicos controlados de fotografias aéreas para os anos de 1965, 1975, 1994 e 2006 

(RIBEIRO et al., 2008) e posteriormente imagens IKONOS do ano de 2003 para o mapeamento. 

Fotografias aéreas foram adquiridas possibilitando a execução do mapeamento de uso da Terra e 

cobertura vegetal (ANDERSON et al., 1979), numa perspectiva de apresentar cenários atuais com a 

quantificação de áreas como subsídios para a gestão ambiental local, com participação da comunidade 

organizada do Bonfim, em especial, a Associação dos Produtores Rurais e a Associação de Moradores 

(ASSOCIAÇÕES, 2009).  

Nesta área de estudos viveu-se recentemente movimento social intenso de discussões sobre a 

redelimitação do limite do PARNASO, com esforços concentrados em estabelecimento de novos 

desenhos de território de ação direta do Ministério do Meio Ambiente, através do instituto ICMBio. 

Diante de acirrados conflitos sociais instalados desde 1984 no Bonfim, caracterizados pelas intervenções 

humanas locais, apontou-se a necessidade imediata de reavaliação do ordenamento espacial por meio de 

geotecnologias. Essa demanda foi identificada e reforçada em reuniões de conselhos consultivos dessas 

Associações nos anos de 2008 e 2009, e que persistem até hoje, em doses menos energéticas, com 

intensidades distintas.  



Técnicas de levantamentos topográficos e geodésicos, aliados ao processamento de imagens 

viabilizaram o mapeamento digital, diante também das novas imagens de satélites de alta resolução 

GEOEYE adquiridas para área de interesse por meio da empresa Globalgeo Geotecnologias. Foram 

gerados mapas de uso da Terra e cobertura vegetal, e comparações foram feitas com os cenários 

históricos, com forte tendência de agregação de dados alfanuméricos socioeconômicos no ambiente de 

um Sistema de Informação Geográfica (SIG), o sistema SPRING (INPE, 2012). 

Para continuidade deste projeto, com parte importante de suas atividades iniciadas em 2008, tem 

sido necessário investir em levantamentos de campo com receptores GPS e registro fotográfico 

panorâmico local. Dados primários de relevo e de uso da Terra já estão reunidos e organizados para as 

análises espaciais propostas e realizadas. 

Também foi imperativo aplicar recursos em aquisição de imagens (fotografias aéreas e de sistemas 

orbitais de satélites como o GeoEye) de forma possibilitar o mapeamento, apoiado por geotecnologias, a 

saber, GPS (Sistema de Posicionamento Global) e SIG (Sistema de Informação Geográfica) (RIBEIRO, 

2005). A partir da experiência acumulada de ensaios e experimentos no sistema SPRING com dados 

locais, a comunidade local foi envolvida em discussões sobre prioridades nos temas a serem mapeados, 

uma vez que houve interesse em gestão local em aspectos ambientais e gestão de território usado 

(RIBEIRO et al., 2008) (RIBEIRO et al., 2009). 

 

2. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral é ampliar o potencial de análise espacial no Bonfim por meio de documentos 

cartográficos, marcados pela aquisição e processamento de dados imagéticos mais recentes sobre o uso da 

Terra e cobertura vegetal, auxiliado por geotecnologias, que também reflitam a “verdade de campo” 

recente e hoje, como fase importante para a gestão ambiental e desenvolvimento regional, tendo como 

beneficiados a comunidade rural residente. 

 

3. HISTÓRICO DE MAPEAMENTO JÁ EXECUTADO 

As atividades agrícolas e turísticas predominam na região do Bonfim, uma vez que em torno de 20% 

da produção de olericultura de Petrópolis é oriunda deste local, e ao mesmo tempo, Bonfim faz 

vizinhança com o PARNASO, onde lá possui guarita de entrada no parque, principalmente para trânsito 

de visitantes eventuais autorizados que fazem a travessia em trilhas demarcadas e a pé no trecho 

Petrópolis-Teresópolis. Essas atividades e sua movimentação são rotineiras no Bonfim e demandam 

avaliação dos impactos sobre o ambiente da floresta Atlântica e os recursos hídricos que lá compõem sua 

paisagem natural. 

 

3.1 Mapeamento executado com base em fotografias aéreas históricas 

Em 2009 foi feito o mapeamento do alto da bacia hidrográfica do Bonfim, com geração de 

polígonos indicativos de 3 padrões predominantes de uso da Terra e cobertura vegetal (RIBEIRO et al., 

1011): "Obras e Edificações", "Vegetação" e "Área agrícola". Houve na ocasião apoio de fotografias 

aéreas mosaicadas, para as seguintes épocas: 1965, 1975, 1994 e 2006.  

O georreferenciamento das fotografias aéreas teve auxílio de dados GPS de campo executados para 

este propósito, o que permitiu refinamento dos mosaicos recebidos do PARNASO já georreferenciados. 

Material produzido ao longo dos anos, pelos autores desse artigo, está hospedado e disponível em 

www.georeferencial.com.br/old. 

 

3.1.1 Ano de 1965 

A seguir, nas duas Figuras, são apresentados, respectivamente, o mosaico de fotografias aéreas em 

tons de cinza e o resultado do processamento dele, no ambiente computacional do SPRING com 

atribuição de cores para cada padrão de uso da Terra. 

 



 

Figura 1: Mosaico de ortofotos ano 1965. 

 

 

Figura 2: Mapeamento temático preliminar - ano 1965 (RIBEIRO, 2008). 

 

3.1.2 Ano de 1975 

A seguir nas duas Figuras são apresentados, respectivamente, o mosaico de fotografias aéreas em 

yons de cinza e o resultado do processamento dele, no ambiente computacional do SPRING com 

atribuição de cores para cada padrão de uso da Terra. 



 

Figura 3: Mosaico de ortofotos ano 1975. 

 

 

 



Figura 4: Mapeamento temático preliminar - ano 1975 (RIBEIRO, 2008). 

 

3.1.3 Ano de 1994 

A seguir nas duas Figuras são apresentados, respectivamente, o mosaico de fotografias aéreas em 

tons de cinza e o resultado do processamento dele, no ambiente computacional do SPRING com 

atribuição de cores para cada padrão de uso da Terra. 

 

 

Figura 5: Mosaico de ortofotos ano 1994. 

 



 

Figura 6: Mapeamento temático preliminar - ano 1994 (RIBEIRO, 2008). 

 

3.1.4 Ano de 2006 

A seguir nas duas Figuras são apresentados, respectivamente, o mosaico de fotografias aéreas em 

tons de cinza e o resultado do processamento dele, no ambiente computacional do SPRING com 

atribuição de cores para cada padrão de uso da Terra. 

 

 

 



Figura 7: Mosaico de ortofotos ano 2006. 

 

 

Figura 8: Mapeamento temático preliminar - ano 2006 (RIBEIRO, 2008). 

 

3.2 Quantitativos associados aos padrões de uso da Terra e cobertura vegetal 

A seguir é apresentada tabela com valores apontados pelos polígonos representativos dos padrões de 

uso da Terra e cobertura vegetal indicados nas Figuras anteriores, para as épocas estudadas (anos: 1965, 

1975, 1994 e 2006). 



 
 

Figura 9: Gráfico indicativo do uso da Terra - anos 1965, 1975, 1994, e 2006 (RIBEIRO, 2008). 

 

A seguir é apresentada tabela indicativa de áreas quantificadas na sub-bacia do alto curso do rio 

Bonfim, como ponto de partida para investigação sobre manejo e uso da Terra, dentro do recorte espacial 

de interesse, além da interpretação e entendimento sobre as alterações de suas configurações espaciais ao 

longo do tempo. Observa-se que deve ser investido em pesquisas voltadas para avaliação de estado da 

floresta Atlântica diante das atividades agrícolas lá instaladas nas últimas décadas, e também de 

atividades turísticas. Isso representa nova etapa de estudos e pesquisas. 

 

Épocas/classes/áreas 

(m
2
) 

1965 1975 1994 2006 

Obra e Edificação 3.411 6.542 36.942 49.084 

Vegetação 390.146 325.767 428.109 841.165 

Área Agrícola 21.633 86.108 680.591 582.183 

 

Tabela 1: Áreas em m
2
 de classes de uso da Terra e cobertura vegetal para os anos de 1965, 1975, 

1994 e 2006. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Para o mapeamento digital foram utilizados dados de mosaicos de ortofotos cedidas pelo 

PARNASO, para as épocas de 1965, 1975, 1994 e 2006. Sistemas computacionais especializados foram 

utilizados para o processamento das imagens e geração de mapas temáticos: SPRING e GlobalMapper. 

Para as análises geográficas estão sendo reunidas informações a partir de pesquisas lideradas pela 

Fundação Oswaldo Cruz na área de Nutrição (LOURENÇO, 2008) e pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro na área de Psicologia Social (CORRÊA, 2009). O propósito é gerar, aos poucos, um banco de 

Áreas (m
2
) 



dados com integração de informações também de cunho social e de saúde pública, possibilitando serviços 

de consultas e atualizações espaciais. 

Experimentos já feitos com dados espaciais (RIBEIRO, et al., 2008) apontaram o interesse em 

detalhar e atualizar dados do Bonfim, para que possam ser sustentadas pesquisas aplicadas com 

desdobramentos junto à comunidade organizada local. Associação de Moradores e de Produtores Rurais 

são hoje, de forma imediata, os beneficiados (ASSOCIAÇÕES, 2009).  

Os padrões de uso da Terra de interesse foram categorizados assim: "Área Agrícola"; "Obra e 

Edificação"; e "Vegetação" (FUNDAÇÃO IBGE, 1999). O presente projeto em curso, a partir do qual 

gerou esses resultados aqui apresentados, não restringirá o mapeamento a somente essas classes, uma vez 

que o esforço no mapeamento permitirá identificar outras que sejam determinantes para análises 

ambientais integradas. Será dada atenção à análise quantitativa e qualitativa nesse processo, por meio de 

geração de vetores que possibilitarão tanto cálculos geométricos, como também associar o uso da Terra 

ao manejo humano desenvolvido com sustentabilidade (TRIGUEIRO, 2005) (TRIGUEIRO, 2012). 

As seguintes técnicas e fases de processamento de imagens (NOVO, 2008) foram empregadas 

(SPRING, 2012): (a) Contraste/realce; (b) Georreferenciamento; (c) Geração de composições coloridas; 

(d) Segmentação; (e) Classificação supervisionada; e (f) Mapeamento temático. 

Para o êxito deste mapeamento foi imperativa a execução de levantamentos topográficos e 

geodésicos de campo, com os seguintes receptores GPS: (a) Garmin Map 76CSX; (b) Garmin Map 

60CSX; (c) Promark 2 L1; e (d) Altus APS-3 L1/L2. Levantamentos GPS foram executados no modo 

relativo e estático (GEMAEL, 2004), com uso de um único (L1/L2) e de par de receptores (L1). Os 

seguintes sistemas computacionais EzSurv, Ashtech Solution e GNSS Solution foram empregados no 

pós-processamento de dados GPS.  

A seguir são apresentados os mosaicos de ortofotos, para as épocas indicadas, utilizados para 

suporte ao mapeamento, caracterizando série histórica importante objetivando determinar a evolução dos 

padrões de uso da Terra de interesse (CRUZ, 2008) (GELELETE, 2008) (PEREIRA, 2008) (PINHEIRO, 

2008). 

Foi feito uso de máquina fotográfica digital Canon EOS para os registros fotográficos panorâmicos 

durante as visitas de campo realizadas em abril de 2013. 

Foi utilizada imagem IKONOS com data de 2003 (Figura a seguir) que serviu de referência para o 

planejamento e a execução dos trabalhos de campo e reconhecimento de padrões de uso da Terra e 

cobertura vegetal. 

 



 
Figura 10: Imagem IKONOS indicativa da área de interesse (aquisição em 2003). 

 

4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

A seguir são apresentados os resultados efetivos do processamento digital das imagens GEOEYE, 

tanto na forma de cartas-imagem como mapa temático. As próximas três Figuras são ilustrativas de 

composições coloridas clássicas, utilizadas por usuários de sistemas sensores de alta resolução espacial. 

Já a Figura 13 trata do resultado com a composição RGB_432, explorando o potencial do infravermelho 

(Banda 4) na cor vermelha (Red), onde como resultado há vegetação em vermelho. Detalhes foram 

analisados nos detalhes onde houve visita de campo para reconhecimento do padrão de uso acompanhado 

de registro fotográfico panorâmico. 

 



 
 

Figura 11: Carta-imagem indicativa da composição colorida RGB_123 sobre a área imediata de 

interesse. 

 
 

Figura 12: Carta-imagem indicativa da composição colorida RGB_234 sobre a área imediata de 

interesse. 

 



 
 

Figura 13: Carta-imagem indicativa da composição colorida RGB_342 sobre a área imediata de 

interesse. 

 

 
 

Figura 14: Carta-imagem indicativa da composição colorida RGB_432 sobre a área imediata de 

interesse. 

 



A seguir são apresentadas fotografias panorâmicas tiradas em abril/2013 com a indicação de 

parte dos padrões de uso da Terra e cobertura vegetal no Bonfim. 

 

 
 

Figura 15: Estufa ao alto (produção de flores ornamentais) e área agrícola (olericultura). Créditos: 

Ubiratan Dias, abril/2013. 

 

 
 

Figura 16: Detalhe de área agrícola (alface). Créditos: Ubiratan Dias, abril/2013. 



 

 
 

Figura 17: Coexistência da Floresta Atlântica e área agrícola (olericultura). Créditos: Ubiratan Dias, 

abril/2013. 

 

 

 
 

Figura 18: Coexistência das parcelas agrícolas (olericultura) em áreas altas com vegetação rupestre e 

afloramento rochoso. Créditos: Ubiratan Dias, abril/2013. 



 

 
 

Figura 19: Detalhe de parcela agrícola (olericultura). Créditos: Ubiratan Dias, abril/2013. 

 

 

Escolhida a composição GeoEye RGB_432, por melhor indicar os limites relativos às bordas entre 

objetos representativos dos padrões de uso da Terra e cobertura vegetal, foram despendidos esforços no 

sentido de executar testes e ensaios sobre um recorte espacial da área de interesse, com os seguintes 

resultados que se apresentam nas próximas Figuras. Adotou-se valores de similaridade 10, 20 e 30, 

respectivamente, e foram fixados 400 pixels por região (método de classificação Bhattacharya no 

ambiente SPRING).  

 

 



 
 

Figura 20: Carta-imagem de toda cena e resultado da segmentação RGB_432 (em amarelo), 

similaridade 20 e área 400 (RIBEIRO, 2013). 

 

 

 
 

Figura 21: Carta-imagem de parte da cena e resultado da segmentação RGB_432 (em amarelo), 

similaridade 20 e área 400 (RIBEIRO, 2013). 



 

 

 
 

Figura 22: Carta-imagem de detalhe da cena e resultado da segmentação RGB_432 (em amarelo), 

similaridade 20 e área 400 (RIBEIRO, 2013). 

 

 

 
 



Figura 23: Mapa temático de uso da Terra e cobertura vegetal da área referente à Figura 10 

(RIBEIRO, 2013). 

 

4. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos indicaram parte da dinâmica espacial no Bonfim, induzida pelo uso do 

território. A série histórica de fotografias aéreas proporcionou verificar alterações expressivas de áreas 

planas, que aqui se observa em valores percentuais, calculados a partir dos valores brutos da Tabela 1. 

 

Percentuais 1965 - 1975 1975 - 1994 1994 - 2006 

Obra e Edificação 192 % 565 % 133 % 

Vegetação 83 % 131 % 196 % 

Área agrícola 398 % 790 % 85 % 

 

Tabela 2: Valores percentuais da evolução dos padrões de uso da Terra e cobertura vegetal. 

Houve um forte acréscimo de “Obras e Edificações” de 1965 a 1994, ou seja, o crescimento das 

atividades agrícolas, associadas por turismo, gerou uma consolidação desse padrão, que de 2004 a 2006 

ainda se expandiu. 

A “Vegetação” teve acréscimo de 1965 a 1994 e novamente se expandiu de 1994 a 2006, o que 

comprova que agricultura concorreu espaço com a vegetação, na perspectiva de aumento de áreas 

produtivas, mas houve aparente regeneração de cobertura de floresta Atlântica nesse período mais recente 

de 1994 a 2006. É bom lembrar que a metodologia empregada determinou que a classificação 

supervisionada no SPRING foi condicionada e induzida a separar as áreas verdes de manejo agrícola das 

outras relativas à vegetação de floresta Atlântica. 

As áreas agrícolas se apresentaram com forte crescimento de 1965 a 1994, e no período mais recente 

(1994-2006) tenderam a meio que se “estabilizar”, o que indica uma consolidação espacial em função da 

produção lucrativa de olericultura, de forma bem predominante. 

 

5. CONCLUSÃO 

Do ponto de vista técnico dos mapeamentos executados, dentro dos critérios de qualidade 

cartográfica, foram validados os produtos. Há ainda refinamentos que podem ser feitos a partir das 

imagens GeoEye, uma vez que as bandas 1, 2, 3 e 4 podem ainda ser utilizadas para outras composições 

coloridas, com propósitos outros de uso e interpretação. Os levantamentos de campo com receptores GPS 

puderam alinhar o mosaico com a referência espacial original, caracterizando um refinamento posicional, 

garantindo métrica de áreas estimadas. 

Do ponto de vista da gestão ambiental os documentos cartográficos têm sido usados como referência 

para a comunidade local, marcada pela sociedade organizada das associações. O PARNASO também se 

tornou usuário dos resultados, principalmente no esforço de novo desenho do parque nas imediações do 

Bonfim. 

Aspectos variados... 
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