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Resumo: 

 O reconhecimento de objetos na superfície física é importante em diferentes áreas de 

conhecimento, e para diversos fins voltados à agricultura, que, com a integração de técnicas 

matemáticas e estatísticas, é possível discriminar feições mediante imagens de sensores remotos. O 

objetivo da pesquisa é validar mediante campo a classificação do uso e cobertura da terra, por meio 

de análise quantitativa dos dados, a partir de imagem orbital de Sensoriamento Remoto (SR). 

 Os métodos consagrados na literatura de classificação digital utilizam a discretização do 

mundo real em que o nível de abstração é o pixel. Desde os anos 2000, estudos em PDI e SR 

utilizam o nível de abstração de objetos e o paradigma que está crescendo é a Análise de Imagens 

Baseada a Objetos. A partir da etapa de segmentação, é possível gerar vetores com descritores 

espaciais, espectrais e de textura, com a formação de um banco de dados relacional. 

 Para realizar a classificação digital, se faz o reconhecimento da classes antes da 

classificação, bem como realiza-se a validação a campo para medir a acuracidade dos resultados. As 

técnicas de classificação podem ser realizadas visual ou digitalmente. A classificação digital é 

dividida em supervisionada e não supervisionada dependendo da interação desta com o usuário e a 

primeira utiliza dos elementos chave da fotointerpretação. 

 Em se tratando de classificação digital não-supervisionada, destaca-se a Self-Organizing 

Maps que realiza o processo de agrupamento entre objetos semelhantes do banco de dados.  

 O número de classes no processo de classificação, devem ser definidas mediante dados 

advindos de uma verdade terrestre, podendo ser mapas ou documentos juntamente com a visita a 

campo para o conhecimento da área. Destaca-se que, em áreas agrícolas esta visita in  loco torna-se 

crucial devido a variedade de cultivos, sazonalidade e ciclos fenológicos dos mesmos. 

 Com as amostras coletadas a campo, faz-se a matriz de confusão e destaca-se a importância 

de analisar as áreas classificadas. Desta forma, foram coletados 20 pontos amostrais, verificados 

mediante campo, para cada classe na área de estudo. Estes pontos foram superpostos à imagem 

classificada, gerando matriz de confusão para avaliar o desempenho da classificação, feita a análise 

mediante índice kappa e, exatidão do produtor e usuário.  

 O conhecimento a campo foi crucial para seleção das amostras de validação da 

classificação, e o valor do índice kappa igual a 0.9 é um resultado excelente conforme valores de 

referência, destacando a eficiência dos métodos utilizados no objetivo de estudo. 

1. Introdução 

                                                                                   

sensores, e fornece base para diversas tarefas v                                              

                                                                                                  

                                              

 O Processamento de Imagens Digitais (PDI) torna possível a extração de características 

dessas imagens provenientes de sensores remotos, fornecendo recursos para a manipulação e análise 

das mesmas.  

 Atualmente há maior demanda e acessibilidade às imagens orbitais de alta resolução, o que  

subsidiou o desenvolvimento de novas metodologias e técnicas para a análise que ultrapassassem o 



nível de pixel, nesse sentido é que surgiu a GEOBIA (Análise de imagens baseada em objetos 

geográficos) que possibilita grande integração entre Sensoriamento Remoto e Sistemas de 

informação Geográfica, levando em consideração o contexto espacial e características de textura 

além de informações espectrais. 

                                                                                      

                                                                                             

                                                          (Blaschke, 2014).  

 Assim, como abordado na literatura, com os descritores e objetos obtidos pela GEOBIA, é 

possível realizar o reconhecimento das cl                                                            
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 Na análise dos resultados, o uso de critérios para avaliar e comparar a exatidão da 

classificação do uso e cobertura da terra é bem descrito por Congalton (1991). Segundo este autor, 

uma matriz de erro pode ser usada como o ponto de partida para a aplicação de várias técnicas 

estatísticas descritivas e analíticas. Estes resultados são obtidos utilizando os dados de verdade 

terrestre. 

 Desta forma, após a classificação automática, é relevante validar a campo e estatisticamente 

as classes obtidas nesse processo. Nesse contexto,                                                    

                                                                     - PR, Brasil classificada 

mediante GEOBIA e RNA SOM em um recorte de imagem Rapideye. 

 

2. Material e métodos 

 Neste trabalho, foi utilizada uma imagem Rapideye ortorretificada, disponibilizada pelo 

curso de Pós-Graduação em Geografia (Mestrado e Doutorado) da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa, obtida em agosto de 2012, e possui as características: 

 resolução espacial de 5 metros;   

 resolução radiométrica de 12 bits;   

 resolução temporal de 1 dia;   

 5 bandas espectrais (azul, verde, vermelho, red-edge e infravermelho próximo). 

                                                                                            

qual compreende uma                                                                        
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totalizando 6.352m
2
. A área de estudo está ilustrada na figura 1.  



 
Figura 1. Localização da área de estudo 

3. Validação a campo 

 A classificação das áreas de estudo são validadas mediante Verdade Terrestre (VT). As 

classes foram obtidas por meio de interpretação visual e conhecimento a campo de algumas regiões 

para gerar o mapa de referência com pontos de validação. Para compor a VT, foi utilizada 

verificação "in loco", bem como imagem aérea de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), 

disponibilizada pela empresa Santiago e Cintra, em demonstração do equipamento.  

 Desta forma, as classes de uso e cobertura da terra analisadas a campo estão descritas na 

figura 2: 

 
Figura 2. Classes de uso da terra conferidas a campo 



 As fotos das classes cultivos 1, 2 3 e 4, bem como cobertura florestal e construções foram 

obtidas no local. Já as classes corpos d'água e estradas foram obtidas mediante imagem do VANT. 

A figura 3 ilustra os dois modos de análise a campo, sendo o VANT em 3a e do campo (horizontal) 

em 3b. 

 Com as imagens de campo, verificou-se que, a classe cultivo 2 também é milho, porém em 

ciclo fenológico diferente, que a classe cobertura florestal é determinante no fator textura, visto que 

há diferentes tipos de vegetação, inclusive a presença de vegetação rasteira ao redor da mata de 

galeria. Já com as imagens do VANT, foram identificadas na figura 3a, as classes estradas e corpos 

d'água, em 1 e 2, respectivamente. 

 

 
Figura 3. Imagem VANT (a) e horizontal em (b) 

 Para a validação, Congalton (1991) sugere o valor de tamanho mínimo de 50 amostras para 

cada classe deve ser adotado em áreas de abrangência territorial de até 4.050 Km. A área de 

interesse tem aproximadamente 6 Km
2
, o que reduz o número de amostras coletadas. Assim, tendo 

o conhecimento a campo, para definição e posterior validação de todas as classes de uso e cobertura 

da terra, foram coletados 20 pontos amostrais de cada classe, conforme figura 4. Estes pontos foram 

superpostos à imagem classificada, gerando uma matriz de confusão, bem como análise mediante 

índice kappa, erros de omissão e inclusão. O índice kappa, tradicionalmente usado para análise de 

resultados, é amplamente aceito e adotado pelo SIG e SR. A idéia é construir uma matriz de 

confusão que resume a categorização entre um conjunto de dados de referência, e o mapa temático a 

ser avaliado (MARINHO; FASBENDER; KOK, 2012). 

 
Figura 4. Pontos coletados para validação 

 Também é realizado o teste F para duas variâncias, e foram escolhidas verdades de campo 

mediante a imagem do VANT. A figura 5, mostra 4 regiões da imagem do VANT, correspondente 
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amostras para o cálculo da área. Esta validação aborda o novo paradigma baseado no objeto 

(GEOBIA), que foi explorado por Marinho, Fasbender e Kok (2012) e Becker, Ostermann e Pahl 

(2012). 



 
Figura 5. Áreas coletadas da imagem VANT para validação 

 A maneira mais comum para representar uma classificação de dados de SR é sob a forma de 

uma matriz de confusão. A matriz de confusão pode ser usada como um ponto de partida para uma 

série de análises e técnicas descritivas e estatísticas. Mais informações estão disponíveis em 

Congalton (1991), Centeno (2004).  

 O índice Kappa pode ser definido como uma medida de associação usada para des- crever e 

testar o grau de concordância (confiabilidade e precisão) na classificação (KOTZ; JOHNSON, 

1983). Segundo Moreira (2011), o valor resultante pelo cálculo do índice kappa pode ser analisado 

mediante a qualidade da classificação explicitada na tabela 1. 

 
Tabela 1. Valores de referência do índice kappa 

 
 Como complemento na análise dos resultados, é realizada o teste F, em regiões da imagem 

classificada com base na imagem do VANT, sendo esta a verdade de campo. Procura-se verificar 

possíveis alterações na variabilidade. Nesses casos, o teste é feito com as hipóteses: 

 Hipótese nula H0 As regiões da imagem classificada é igual à verdade de campo (imagem do 

VANT); 

 Hipótese alternativa H1: as regiões da imagem classificada são diferentes da verdade de 

campo (imagem do VANT). 

 Assim, os resultados serão analisados seguindo estas abordagens de validação. 

 

4. Resultados e discussão 

 Para o processo de segmentação mediante GEOBIA, a fim de obter os dados a serem 

validados a campo, foram realizados experimentos em busca de valores dos parâmetros que melhor 

delimitem os objetos. Foi escolhido o valor de escala 61.7, com fusão de 70, com o intuito de 

diminuir espúrios dentro de objetos maiores. Nessa segmentação verifica-se que, com o valor de 

fusão maior que demais testes, os objetos que estavam em excesso foram fundidos com os objetos 

                                                                  ’                             

as fronteiras dos cultivos. Este teste representou a melhor delimitação das classes de uso e cobertura 

da terra, pois com ele, as classes de cultivo ficaram devidamente separadas, bem como as classes 

        ’                 O resultado da segmentação pode ser analisado na figura 6. 

 



 
Figura 6. GEOBIA aplicada na área de estudo 

 Em se tratando de classificação por RNA, o treinamento desta é crucial, devido o 

aprendizado ser mediante exemplos. Assim, foram elaborados mapas com diferentes variações de 

topologia, tamanho, treinamento, funções de vizinhança e aprendizado, até a obtenção do mapa que 

fosse considerado adequado para análise de resultados, ou seja, que abordasse todas as classes de 

interesse identificadas pela fotointerpretação da área de estudo, e definidas a campo.  

 A partir da classificação não-supervisionada RNA SOM, é possível analisar os 

agrupamentos das regiões de interesse na área de estudo. Para tanto, foi selecionado o resultado de 

configurações dos parâmetros da SOM que melhor realizou este processo. A figura 7 exibe o 

resultado da classificação mediante as técnicas GEOBIA e RNA SOM. 

 
Figura 7. Resultado da classificação do uso e cobertura da terra 

 A figura 8 ilustra as áreas demarcadas sobre a imagem classificada, as quais foram 

fotografadas em campo. Estas áreas assinaladas de 1 a 5 estão exibidas mediante fotografias "in 

loco", na figura 9. 

 
Figura 8.  Ilustração das áreas demarcadas a campo 

 As áreas de número 1 e 3, da figura 8, estão representadas nas figuras 9b e 9c, 

respectivamente, ou seja, cultivo milho verificado em campo, mas em ciclos fenológicos diferentes. 

A área número 2, corresponde à figura 9d, que abrange a classe cultivo 3, sendo aveia, e a classe 

cobertura floresta                       ’                             ú     4                  



figura 9a, sendo o cultivo de trigo. Já as figuras 9f e 9e, sendo a classe construção e estradas, estão 

com as áreas demarcadas em 5. 

 
Figura 9. Ilustrações das classes de uso e cobertura da terra verificadas a campo 

 O processo de validação é uma etapa necessária na pesquisa, visto que, há necessidade de 

analisar a acuracidade da imagem classificada, na forma estatística. Assim, a tabela 2 exibe os 

resultados da matriz de confusão bem como os erros de inclusão e omissão, respectivamente. 

 
Tabela 2. Matriz de confusão da classificação 

 
 Verificou-se na matriz de confusão da tabela 2 que uma amostra pertencente ao cultivo 2 foi 

clas                                                                     ’                   

florestal, provavelmente devido a radiância refletida no canal do visível (bandas vermelho, verde e 

azul), ou mesmo a sombra que a cobertura florestal faz na água, alterando a sua intensidade. 

 Os cultivos 1 e 4 foram corretamente classificados nas amostras coletadas para validação, 

pois a RNA SOM conseguiu discriminar estas classes. Entre as classes estradas e contruções e o 

cultivo 1 os erros de inclusão foram de duas amostras, já para cultivo 4 foi uma amostra. Para esta 

classe a separabilidade das estradas foi adequada somente na PR 151 (estrada principal), já para os 

caminhos entre as culturas, estrada de "chão batido" a confusão espectral é evidente na figura 8. 



Neste trabalho, o índice kappa foi calculado com resultado em 0.9, conforme tabela 4, considerado 

excelente pelo valor de referência em Moreira (2011). 

 Partindo do princípio das hipóteses, apresentadas na seção 4, realizou-se o teste F nas 

classes: Estradas                C       ’      C                     C                          

classes podem analisadas como verdade de campo na imagem VANT. 

 
Tabela 3. Teste F - Classes: Estradas e construções, Corpos d’água, Cobertura florestal e Cultivo 3 

 
 Nota-se, conforme a tabela 3, que valor de F é menor que F crítico (valor tabelado 

consultado em Barbetta, Reis e Bornia (2010)) em todas as análises. O valor p é menor que o nível 

de significância estipulado em 5%. Portanto, conclui-se que, a hipótese H0 é aceita, determinando 

que todas as áreas (regiões) da análise são iguais à verdade de campo. 

 Ressalta-se aqui, a importância de realizar dois testes de acuracidade, sendo o primeiro com 

o nível de abstração no pixel, e o segundo com abordagem baseada no objeto (regiões). Assim, 

verificou-se que os resultados foram satisfatórios na abordagem de pixel, com exatidão de 91% 

verificadas na matriz de confusão. Já para abordagem baseada no objeto, o teste F pareada entre 

áreas do VANT e áreas de classificação, no nível de significância de 5%, com valor p próximo a 1, 

e valor de F menor que F crítico, resultando em áreas classificadas de forma igual. 

 

5. Conclusão 

                                                                                              

       -supervisionada SOM, que foi analisada mediante validação a campo e estatística.  

 Com a capac                                                                          

                                                                                   

                                                    -se os descritores espectrais, espaciais e de 

textura dispostos em um banco de dados relacional. Destaca-se a importância da GEOBIA neste 

estudo, visto que sem a qual os dados de entrada seriam somente espectrais, pois evidencia outros 

elementos da cena, como textura e formas. Assim, deixa de analisar apenas abstração no pixel, com 

nível digital advindo da radiância refletida dos alvos de SR, possibilitando a inserção de 

informações de maneira semelhante à interpretação realizada pelos seres humanos, categorizando e 

rotulando os segmentos. 

 A abordagem de RNA não-supervisionada SOM pode reduzir significativamentea 

complexidade da análise tornando possível a utilização de técnicas que são normalmente 

consideradas complexas para o processamento de imagens de SR. Além disso, o método apresenta 

outras vantagens tais como a integração de dados de diferentes escalas e origens. 

 O conhecimento a campo auxiliou na seleção das amostras para validação da classificação. 

Assim, foi possível analisar os resultados mediante matriz de confusão, com nível de abstração no 

pixel, sendo esta técnica consagrada em análises de classificação de uso e cobertura da terra. O 

índice kappa auxiliou para descrever e testar o grau de concordância, com valor de 0,90, resultado 

de qualidade excelente na classificação, destacando a eficiência dos métodos utilizados no objetivo 

de estudo. 

                                                                                      

                                                                                              



verificou-se                                                                                          

                                           

 Conclui-se que o conhecimento a campo auxiliou na definição das classes de uso e cobertura 

da terra, sendo relevante para utilização d                    , os quais                        

                                                                                                      

                                 . 
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