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Eixo: Geotecnologias e modelagem aplicada aos estudos ambientais
Resumo
O mapeamento e levantamento de dados referentes ao uso, vegetação e etc são
importantes para avaliar a situação da área de estudo. No entanto, em algumas ocasiões, nem
sempre é possivel o acesso integral ao local de estudo pois, muitas vezes o mapeamento exige
uma demanda de recursos humanos e financeiros, que muitas vezes não podem ser atendidos,
dessa forma é necessario avaliar a precisão do mapeamento realizado, por meio de outras
ferramentas. Este artigo apresenta o método de avaliação de acurácia para mapeamentos de uso
do solo, que foi aplicado para a região do Municipio de São Gonçalo do Amarante atravez do
Indice Kappa, considerando o mapeamento de uso da terra realizado para os anos de 1991, 1999,
2000 e 2018, utilizando imagens Landsat TM. O Indice Kappa apresentou bons resultados, para as
classes identificadas, comprovando assim a eficácia desse metodos nesse tipo de estudo.
Palavras chave: Geoestatistica, Segmentação de Imagens e Autocorrelação espacial

1. Introdução
Diversas transformações ocasionadas pela ocupação antrópica no ambiente natural,
ocorrem com frequência e em grandes escalas. Muito se ouve falar sobre os diversos
processos de ocupação que ocasionam mudanças, muitas vezes, irreversíveis na
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paisagem. Essas mudanças estão ligadas principalmente ao desenvolvimento de
atividades agrícolas, pecuária e de urbanização (Kleinpaul et al., 2005), que
predominam na maior parte do território brasileiro. Com esses fatores em destaque,
convém ressaltar a necessidade do conhecimento da vulnerabilidade dessas regiões,
tanto para promover o desenvolvimento ambiental sustentável quanto para viabilizar o
processo de planejamento regional e local. (FILHO et.al., 2007). Para alcançar a
compreensão das mudanças ocorridas em uma região, visando seu planejamento
ambiental, é necessário primeiramente identificar os componentes presentes naquele
espaço. Dessa maneira, para aprofundar os estudos sobre as mudanças de uso e
ocupação é necessário identificar os tipos de uso e suas modificações ao logo do tempo.
Sendo assim, o sensoriamento remoto, se torna uma ferramenta importante diante da
necessidade de se coletar essas informações presentes no espaço, pois através da
mesma é possível visualizar e identificar de forma direta os elementos que compõem o
meio ambiente. Dessa maneira para um melhor aprimoramento do processo de extração
de informações, (Ribeiro et al, 2002) o emprego de imagens de sensoriamento remoto
orbital no mapeamento e monitoramento do uso do solo, especialmente quando
envolvendo grandes áreas, tem sido baseado no uso de técnicas de interpretação visual.
No entanto, a interpretação visual das imagens de satélite, quando aplicada na produção
de mapas temáticos, como o de uso do solo, por exemplo, requer tempo, sendo até
muitas vezes dispendiosamente trabalhoso, além de ainda estarem sujeitas a diferenças
em função do intérprete (subjetividade). Porém, existe alternativa dentro do
Sensoriamento Remoto, para contornar esses problemas. O processo é realizado através
do processamento de imagens de satélites, que poderia agilizar o processo de produção
desses tipos de mapas temáticos, e que acaba se tornando uma ajuda para minimizar
essa subjetividade, este método alternativo é chamado de classificação digital. Com
base nisso, esta pesquisa, enfatizou-se na aplicação de técnicas multivariada afim de
contornar a subjetividade no processo de classificação supervisionada, através da
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verificação e validação de um mapeamento de uso do solo realizado no Município de
São Gonçalo do Amarante- CE para os anos de 1991, 1999, 2007, 2018, através de
métodos multivariados e Índice Kappa.

Figura 1 – Mapa de Localização do Município de São Gonçalo do Amarante

2. Material e Método

1.1. Processo de Classificação Supervisionada de Imagens

Dentre os muitos objetivos do sensoriamento remoto, um deles é o de
distinguir e identificar as composições de diferentes objetos que compõem uma
superfície, sejam eles dos tipos de vegetação, tipos de uso do solo, rochas e outros.
Essa distinção e identificação dos objetos, apenas é possível devido ao fato dos
materiais presentes na representação terem comportamentos específicos ao longo do
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espectro eletromagnético, comportamentos esses que podem, portanto, ser usados para
identificá-los. Para a realização desse estudo, as fontes de dados foram coletadas das
imagens multiespectrais do satélite Landsat TM (Thematic Mapper), com as
respectivas bandas 1 (0,45 - 0,52 μm), 2 (0,53 - 0,61 μm), 3 (0,63 - 0,69 μm), 4 (0,76 0,90 μm), 5 (1,55 - 1,75 μm) e 7 (2,08 - 2,35 μm), para os anos de 1991, 1999,2000 e
2018. Em seguida técnicas de decorrelação de bandas foram utilizadas para compor o
processo de extração de informações, utilizadas no mapeamento do uso e ocupação do
solo.
Para delimitação e classificação das classes de mapeamento do uso e ocupação
do solo foram levados em consideração fatores como: Levantamento Bibliográfico
referente aos mapeamentos de uso e ocupação do município de São Gonçalo,
atividades econômicas presentes da região, além da disponibilidade da sazonalidade
das imagens de satélite Landsat, que foi seguida o mesmo padrão do sensor para todas
as imagens, no qual foi possível aplicar o método de decorrelação e seleção de acordo
com as seguintes características e delimitações realizadas pela Superintendência
Estadual do Meio Ambiente em 2017(SEMACE) : Agua, Área antropizada. Sedimento
Arenoso, Sedimento Fixo, Solo exposto, Vegetação e Vegetação antropizada, que
englobou as culturas temporárias e área de reflorestamento.
1.2 Avaliação/ Validação da precisão da Classificação

Para a realização do processo de quantificação dos erros gerados pelo método
de classificação supervisionada por segmentação, realizados nesse estudo, foram
construídas as chamadas matrizes de erro ou de confusão, que permite uma
comparação entre os dados provenientes das amostras de validação e com relação ao
resultado da classificação. No processo de segmentação da imagem e da posterior
classificação, as matrizes de erros foram calculadas com o mesmo conjunto de
amostras de validação. Foram realizados também procedimentos de levantamento da
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exatidão global, por meio da matriz de erro, também foram calculados os erros de
inclusão, omissão, produtor, realizado para cada classe temática e por fim foi realizado
o cálculo do coeficiente Kappa, que auxilia na avaliação do classificador.
No levantamento do uso e ocupação do solo computando-se a estatística das
classes temáticas para o método de classificação por região, permitindo dessa forma
avaliar a melhor performance de cada classe temática. Para comparar o desempenho
entre os diferentes métodos de classificação foi usado variância de Kappa e estatística
Z, comumente utilizada na literatura (Fidalgo, 1995; Lu et al., 2003). Segundo
Skidmore (1999), este teste estatístico pode ser carregado em combinações pares de
matrizes de erro, determinando se como matrizes são diferentes.

Para fazer uma

inferência estatística, utilizou-se teste de hipótese. Consideraram-se K1 e K2 como as
como de Kappa e σ²

k1

e σ²k2 suas respectivas variâncias, representando dois

classificadores, tais, para testar uma igualdade de duas matrizes de confusão e a
estatística Z, expressa por:

3. Resultados e Discussão

O resultado da classificação foi testado e em relação a exatidão global do
mapeamento do uso do solo, a classificação supervisionada para cada ano foram
respectivamente, 92% para 1991, 82% para 1999, 90% para 2007 e 76% para 2018. A
variação da Índice global, assim como para o índice Kappa pode ser associada a
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mudança ocorrida na paisagem e nas mudanças de uso do solo, devido a complexidade
de atividades exercidas com relação ao uso do solo na região. Tabela I:

Tabela I – Exatidão KAPPA encontrada paras os anos de estudo
CLASSIFICAÇÃO

INDICE KAPPA

EXATIDÃO GLOBAL

1991

90%

92%

1999

79%

82%

2007

87%

90%

2018

73%

76%

Dessa maneira, levando em consideração a diferença entre os resultados e as
estimativas de cada área relacionada a classe de uso do solo, pode-se atribuir a
diferença em relação aos tipos de uso, que consequentemente resultam na diferença de
resposta espectral entre a distinção dos objetos. Sendo assim, é importante considerar
os desempenhos da exatidão global, bem como destacar a relevância das categorias de
uso, ou seja, é importante selecionar o método mais adequado ao seu objetivo de
trabalho.

3. Considerações Finais
O uso do método de levantamento de acurácia é importante, pois me muitas
situações o pesquisador é impossibilitado de diversas maneiras a realizar trabalhos de
campo para o levantamento desse tipo de estudo. Tecnologias desse tipo, permitem
uma maior facilidade e agilidade nos estudos de mudança de cobertura de uso do solo,
e uma maior segurança a partir do momento que se é possível avaliar a exatidão dessa
classificação. No entanto, o trabalho de campo ainda deve ser realizado, ainda que seja
para reconhecimento da área.
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