
DIFERENTES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO DIGITAL EM IMAGENS LANDSAT 8,  

PARA O MAPEAMENTO DO USO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP 
 

 

Temática: Cartografía y tecnologías de la información geográfica  

 

 

Cassiano Gustavo Messias 

cassianomessiaslavras@gmail.com  

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia - Instituto de Geociências 

 Universidade Estadual de Campinas 

 

Danilo Francisco Trovo Garofalo 

danilogarofalo@ige,unicamp.br 

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia - Instituto de Geociências 

 Universidade Estadual de Campinas 

 

 

 

 

 

RESUMO: 
A aplicação de funções disponíveis em Sistemas de Informações Geográficas (SIG), em produtos de 

Sensoriamento Remoto, tem sido cada vez mais utilizadas no mapeamento terrestre, facilitando na 

obtenção de informações espaciais. O objetivo deste trabalho é testar diferentes técnicas de 

classificação digital, para o mapeamento de uso do solo do município de Campinas – SP. Para este 

fim, utilizou-se o software ENVI 5.2, ambiente no qual primeiramente as bandas multiespectrais  do 

satélite Landsat 8 (30m de resolução espacial) foram fusionadas com a banda pancromática (15m), 

obtendo-se resolução espacial superior. Aplicaram-se diferentes técnicas de classificação digital: 1) 

Máxima Verossimilhança (MaxVer); 2) Mínima Distância; 3) Redes Neurais Artificiais; 4) 

Máquinas de Vetor de Suporte (SVM). Foram obtidos mapas com diferentes informações, dos quais 

a acurácia foi avaliada pelos índice Kappa e Exatidão Global. Constatou-se, pela validação e pela 

análise visual dos mapas, que os melhores resultados foram obtidos pela classificação não-

paramétrica, utilizando-se o algoritmo SVM. Em seguida, obtiveram-se também bons resultados 

pelo algoritmo MaxVer. Os métodos RNA e mínima distância apresentaram valores um pouco 

inferiores, mas têm seus resultados considerados excelentes.  
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1. INTRODUÇÃO 
“O avanço técnico e científico e o crescente processo de industrialização, seja nos países 

ricos, seja nos pobres, nos capitalistas ou socialistas, vêm progressivamente interferindo, agredindo 

e alterando a natureza, em benefício dos interesses imediatos do homem” (ROSS, 2011). “A 

interação natureza-homem tem se intensificado nos últimos anos, promovendo significativas 

mudanças na mesma [...] Nesse sentido, o despertar da sociedade à questão ambiental tem 

promovido cada vez mais o emprego de técnicas e ferramentas voltadas para o planejamento 

ambiental, dentre elas, o monitoramento do uso e ocupação do solo por meio da utilização do 

sensoriamento remoto”. (NERY, 2013, p. 320). 

O uso e as informações de cobertura da terra têm sido reconhecidos como uma das 

informações fundamentais para temas relacionados ao planejamento regional, pesquisa em 

mudanças globais e aplicações de monitoramento ambiental. Ao longo das últimas quatro décadas, 

os dados de Sensoriamento Remoto têm cada vez mais se tornado a principal fonte de coleta de 

informações de uso e cobertura da terra (LIU et al., 2014). O avanço na obtenção de dados da 



superfície, através de sensores orbitais, possibilitou a redução dos extensivos trabalhos de campo e 

permitem-nos a obtenção de informações em locais de difícil acesso (ANDRADE et al., 2014).  

Embora relativamente recente, uso de imagens de satélite possui potencialidades altamente 

reconhecidas. A aplicação de técnicas validadas podem proporcionar melhoria e agilidade nos 

procedimentos de classificação, abertura de novas possibilidades de atuação dentro dos 

procedimentos tradicionais utilizados nos órgãos ambientais e redução dos custos associados aos 

programas de monitoramento ambiental (MOREIRA et al. 2013). Entre as técnicas de 

processamento digital de imagens (PDI) mais difundidas, destaca-se a classificação para a 

identificação de objetos na superfície. Neste sentido, aplicando-se algoritmos computacionais, 

podem-se relacionar pixels ou regiões (agrupamento de pixels) a classes de uso do solo 

(ANDRADE et al., 2014). Isto é possível pois, os produtos de sensores orbitais, nos permitem 

distinguir e identificar as composições de diferentes materiais na superfície, devido aos 

comportamentos específicos ao longo do espectro eletromagnético (CRÓSTA, 1992). 

No século XX, o programa Landsat representou um modelo de missão de sensoriamento 

remoto para recursos naturais, sendo de extrema importância no Brasil, por ter possibilitado a 

consolidação e capacitação de uma ampla comunidade de usuários (NOVO, 2008). A missão  

Landsat Data Continuity Mission (LDCM) – Landsat-8 operou pela primeira vez em 2013, levando 

em órbita consigo dois sensores: Operational Land Imager (OLI) e Thermal Infrared Sensor 

(TIRS). O satélite leva nove diferentes bandas, sendo oito delas multiespectrais, com resolução 

espacial de 30 metros e uma pancromática, de 15 metros. 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar diferentes técnicas de classificação digital, para 

o mapeamento de uso do solo do município de Campinas – SP. Para este fim, utilizaram-se imagens 

multiespectrais do satélite Landsat 8 OLI, com 30m de resolução espacial, fusionadas à banda 

pancromática de 15m, obtendo-se maior resolução espacial.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
“[...] o uso de ferramentas capazes de auxiliar no mapeamento do uso e ocupação do solo vem 

se tornando cada vez mais efetivas para a caracterização e diagnóstico das modificações ocorridas 

na paisagem. Face ao exposto, o geoprocessamento tem se tornado um instrumento cada vez mais 

eficiente a avaliar a variabilidade ambiental, seja ela de uma ação natural ou antrópica” (MOREIRA 

et al., 2014, p. 292). Um dos principais métodos para derivar do uso da terra e as informações de 

cobertura do solo a partir de dados de sensores orbitais é a classificação digital. Diversos 

classificadores têm sido utilizadas em pesquisas. (LIU et al., 2014).  

Moreira et al. (2013) trabalharam diferentes técnicas de classificação automatizada para uso 

do solo no município de Araponga-MG. Para a execução do trabalho, utilizou-se o software Spring 

5.0 e  imagens Landsat 5 TM, do ano de 2005. Verificaram-se expressivas diferenças nas 

quantificações da cobertura vegetal, tendo sido encontrado índice Kappa 0,87 para o classificador 

MAXVER e 0,72 para Redes Neurais Artificiais. Não foram obtidos bons resultados em classes de 

cobertura vegetal comercial, como café e eucalipto, o que está relacionado à similaridade espectral e 

baixa resolução espacial da imagem.  

Andrade et al. (2014) compararam os algoritmos MAXVER e Support Vector Machines 

(SVM), em imagens QuickBird de junho de 2008, do município de Nova Friburgo-RJ. Executarem-

se testes, em cada algoritmo, utilizando 4 e 18 planos de informação (bandas). Concluíram que o 

classificador não paramétrico SVM, com maior número de bandas, apresentou o melhor resultado, 

atingindo um índice Kappa de 0,80, considerado excelente. Os autores destacaram que a 

vegetação herbácea-arbustiva obteve o menor índice de acurácia entre as classes de 

vegetação, devido à semelhança espectral com arbórea, enquanto gramínea os maiores. 

Moreira et al. (2014) avaliaram o classificador SVM para mapear o uso do solo na 

bacia do Rio Vieira, Montes Claros-MG. Utilizou-se o software ENVI 5.0 e comparou-se o 



resultado obtido com uma classificação realizada pelo MAXVER e verdade em campo. 

Constatou-se que, pelo Índice Kappa, que a classificação obtida pelo SVI obteve o valor 

0,764, enquanto pelo MAXVER, 0,748, ambas consideradas com concordância forte. Os 

autores afirmam que, de forma geral, o algoritmo SVM, permite que a classificação seja realizada 

de forma mais operacional com menor esforço em edição matricial em relação ao algoritmo 

MAXVER. 

Chagas et al. (2008) compararam a eficiência de dados do sensor Aster e Landsat 7 ETM+, 

para o mapeamento do uso do solo, com ênfase na degradação das pastagens na Zona da Mata 

Mineira, através da classificação por redes neurais. Os autores constatam que a utilização da 

classificação por redes neurais é válida para diferenciar níveis de degradação, o que é comprovado 

pelos altos índices Kappa, acima de 0,75. O melhor índice foi obtido na classificação realizada com 

9 bandas do ASTER, de resolução espacial de 30m.  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
Campinas está localizada no estado de São Paulo, região Sudeste do Brasil e faz parte da 

Região Metropolitana de Campinas (Figura 1). O município tem população estimada no ano de 

2014 em 1.154.617 habitantes, em uma área de 794,51Km
2
 e densidade demográfica de 

1.359,60hab/ Km
2
. Seu PIB per capta em 2012 foi de R$38.926,69, sendo que sua economia está 

voltada principalmente aos serviços, seguido pela indústria. Há baixa participação da agropecuária 

no município (IBGE, 2015). 

 

 
Figura 1: Mapa de localização do município de Campinas (SP) 

 

3.2 MATERIAL UTILIZADO 



Para a realização deste trabalho, utilizaram-se arquivos vetoriais e produtos de sensores 

orbitais (Tabela 1). Os procedimentos de processamento de imagens e classificação foram 

executados no software ENVI 5.2, enquanto que a edição final dos mapas foram realizadas no SIG 

ArcGis 10.2. 

 

 



Tabela 1: Material utilizado no trabalho 
 

Material cartográfico 

 

Articulação /   
Órbita 

 

 

Escala / 
Resolução 

 

 

Data 

 

Executor 

 

Imagens Landsat  8 / OLI 

Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
219/76 30m 01/09/2013 

NASA 

 

Imagens Landsat  8 / OLI 
Banda 8 

219/76 15m 01/09/2013 
NASA 

 

Imagens DigitalGlobe / Google Earth - 
 
- 

 
2015 

Orbimage / 
Google 

Arquivo vetorial dos limites do 

municipio de Campinas 
- - 2015 IBGE 

Arquivo vetorial da divisão territorial do 

Brasil 
- - 2015 IBGE 

 

 

3.3 METODOLOGIA 
As imagens do sensor OLI, em órbita no satélite Landsat 8, foram trabalhadas pelo ENVI 5.2, 

no qual foram executadas etapas de pré-processamento. Foi gerada uma composição colorida  

R5G4B3, a qual será utilizada na avaliação visual do produto Landsat. A partir desta composição e a 

sobreposição com a rede de drenagem das cartas topográficas disponibilizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), percebeu-se que não haveria a necessidade de se fazer 

a correção geométrica nas bandas do sensor OLI. 

Para se obter maior resolução espacial das bandas espectrais do sensor OLI (bandas de 1 a 7, 

resolução de 30m), executou-se a fusão das mesmas com a banda pancromática (banda 8, resolução 

de 15m). Executou-se o comando Gram-Schmidt Spectral Sharpening e aplicou-se o método 

Average of Low Resolution Multiespectral File, obtendo-se bandas multiespectrais com 15m de 

resolução espacial.  

Previamente foram selecionados 17 tipos de uso, os quais foram identificados na composição 

colorida 543 e utilizados na seleção de amostras, as quais serão posteriormente utilizadas em um 

processo de treinamento do algoritmo para a alocação dos pixels em classes (NOVO, 2008). O 

quadro 1 apresenta as chaves de interpretação para a identificação das diferentes classes. 

 



Quadro 1: Chaves de interpretação utilizadas para a identificação das classes de uso do solo, na composição 

colorida R5G4B3 do sensor OLI/LDCM 

 

 
 



 



As técnicas de classificação podem ser distinguidas em dois grandes grupos: supervisionada e 

não-supervisionada. Em uma classificação não-supervisionada, os pixels da imagem são alocados 

sem que o usuário tenha conhecimento prévio de sua existência. Por sua vez, na classificação 

supervisionada, o analista fornece amostras das classes de interesse (NOVO, 2008). Além disso, as 

técnicas de classificação supervisionada podem ser subdivididas em paramétricas ou não-

paramétricas.  

 Os classificadores paramétricos utilizam parâmetros, tais como média e matriz de 

covariância, a fim de definir as regras do classificador na identificação de cada classe, demandando 

certa homogeneidade nas características espectrais das classes (ANDREOLA et al., 2009). 

Conforme Andrade et al. (2014), “o desempenho e a exatidão dos classificadores que usam a 

estratégia paramétrica estão diretamente ligados à distribuição normal dos dados. O problema reside 

nas imagens que apresentam comportamento mais heterogêneo, assim como nas feições anômalas 

(outliers) encontradas em imagens mais homogêneas” (p.351). Já os classificadores não-

paramétricos diferem dos classificadores paramétricos pela possibilidade de ser empregados com 

distribuições que não obedeçam aos parâmetros da curva normal (SEMOLINI, 2002), além de 

considerarem informações de vizinhança do pixel nas análises, a partir da aplicação de um fator de 

correção, denominado como contextual, diminuindo assim a probabilidade de um pixel ser 

classificado erroneamente (ANDRADE et al., 2014). 

Neste trabalho, buscou-se aplicar diferentes técnicas de classificação de imagens 

multiespectrais, objetivando-se comparar os resultados de diferentes métodos de classificação, 

sendo dois paramétricos e dois não-paramétricos. O quadro 2 apresenta a descrição das técnicas e 

procedimentos metodológicos para a produção dos mapas de uso do solo.  

 

Quadro 2: Descrição das técnicas utilizadas para o mapeamento de uso do solo em Campinas-SP 

 

 

Técnica 

 

Modelo 

 

Descrição 

 

Máxima verossimilhança 

(MaxVer) 
Paramétrico 

“Dentro da abordagem da estatística paramétrica, a 

MaxVer é um dos métodos mais usados [...]. Este 

algoritmo estima, em uma abordagem quantitativa, a 

variância e a covariância dos padrões espectrais das 

amostras de treinamento. Primeiramente, pressupõe-se 

que os pixels que formam o conjunto de treinamento 

apresentam uma distribuição normal”  (ANDRADE et. 

al., 2014, p. 351). 

Mínima distância Paramétrico 

“O método da mínima distância atribui cada pixel 

desconhecido à classe cuja média é mais próxima a ele” 

(CRÓSTA, 1998, p. 118). 

Redes Neurais Artificiais 

(RNA) 

Não-

paramétrico 

As unidades básicas das redes neurais, os neurônios 

artificiais, simulam as funções dos neurônios naturais e 

processam todas as informações das RNA (SOUZA et al., 
2010). 

Support Vector Machines 

(SVM) 

Não-

paramétrico 

 

 

SVM é uma técnica de aprendizado para  reconhecimento de 

padrão, baseando-se no princípio de separação ótima entre 
classes em que, retirando-se algumas amostras, são 

verificadas as mesmas distribuições de probabilidade 

repetitivamente (HUANG et al., 2002) 



 

Selecionaram-se amostras de treinamento das 17 classes fornecidas, preferencialmente acima 

de 1000 pixels cada. Em seguida, aplicou-se cada um dos classificadores descritos no Quadro 2, 

disponíveis no software ENVI 5.2. 

Após a aplicação dos quatro diferentes métodos, calculou-se a acurácia dos mapas de uso do 

solo gerados. Selecionaram-se amostras de usos pelo Google Earth, o qual disponibiliza imagens de 

altíssima resolução espacial, confirmando-as em campo. Forneceram-se as amostras para a 

validação no software ENVI, obtendo-se a matriz de erro e os valores de índices Exatidão Global e 

Kappa. O desempenho das classificações pode ser qualificado pelos intervalos de índice Kappa 

estudados por Landis e Koch (1977) (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Índice Kappa e o conceito do desempenho de classificação 

Índice Kappa Desempenho da classificação  

K ≤ 0 Péssimo 

0 < K ≤ 0,2 Mau 

0,2 < K ≤ 0,4 Razoável 

0,4 < K ≤ 0,6 Bom 

0,6 < K ≤ 0,8 Muito bom 

0,8 < k < 1 Excelente 

Fonte: Adaptado de Landis e Koch (1977) 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os SIG fornecem diferentes métodos para se executarem classificações digitais de uso do 

solo, as quais podem gerar diferentes produtos. Neste sentido, obtiveram-se, neste trabalho, quatro 

mapas temáticos que apresentam o uso do solo e cobertura vegetal associada, os quais se mostraram 

com diferentes desempenhos de classificação, o que pode ser verificado pelos índices Exatidão 

Global e Kappa (Tabela 3). 

 
Tabela 3: Acurácia dos classificadores e o desempenho da classificação pelo índice Kappa 

Classificador Exatidão global Índice Kappa 
Desempenho da 

classificação Kappa 

MaxVer 91,60% 0,901 Excelente 

Mínima distância 83,46% 0,806 Excelente 

RNA 86,24% 0,838 Excelente 

SVM 92,21% 0,918 Excelente 

 

O mapa de uso do solo de Campinas, o qual obteve maior acurácia, está relacionado à 

classificação não-paramétrica pelo algoritmo SVM. O mapa final obteve exatidão global de 92,21% 

e índice Kappa de 0,918, considerado como excelente (Figura 2).  



Figura 2: Mapa de uso do solo do município de Campinas, através de classificação não-paramétrica, 

pelo algoritmo SVM 
 

A matriz de erro, gerada para se obter a acurácia dos mapas, permite-nos constatar que 

algumas classes foram desprovidas de erros de classificação, o que é o caso do solo arenoso, cultura 

permanente, capoeira, corpos d'água e lago 2. Outras classes tiveram alguns erros, mas em números 

pouco expressivos, tais como solo argiloso, pastagem 2, campo sujo e remanescente florestal. 

Contudo, mesmo que a acurácia apresente alto índice Kappa, a classificação se mostrou falha 

ao classificar erroneamente alguns pixels ou regiões. Houve confusão espectral entre as três áreas 

urbanas, o que ocorreu devido à similaridade espectral entre elas. Além disso, alguns pixels de vias 

pavimentadas foram classificados como urbano 1. O mesmo ocorreu com a classe culturas 

temporárias, que teve locais classificados como capoeira; pastagem 1, que foi confundida com 

cultivo temporário e capoeira; silvicultura com remanescente florestal; lago fundo com cursos 

d'água. 

Tem-se, em seguida, o resultado da classificação do mapa gerado pelo algoritmo Maxver, um 

método paramétrico. Obtiveram-se os valores de exatidão global de 91,60% e índice Kappa de 0,901, 

também considerado como excelente (Figura 3).  

 



Figura 3: Mapa de uso do solo do município de Campinas, através de classificação paramétrica, pelo 

algoritmo MaxVer. 
 

Contatou-se que a classificação não-paramétrica SVM e a classificação paramétrica MaxVer, 

apresentaram índices Kappa e exatidão global próximos. No entanto, há diferenças de na 

classificação entre os métodos. Houve êxito, pelo MaxVer, na classificação de solo arenoso, solo 

argiloso, pastagem 2, silvicultura, campo sujo, lago fundo e lago raso. Algumas classes que tiveram 

erro, porém baixo, são cultivo temporário, cultivo permanente, curso d'água e remanescente 

florestal. 

Da mesma forma que o SVM, houve confusão entre as três classes de áreas urbanas, incluindo 

as vias pavimentadas. No entanto, esta última obteve melhor resultado, principalmente no aspecto 

visual, gerando maior precisão do que o classificador anterior. Ademais, grandes áreas de pastagem 

1 foram classificadas como pastagem 2, assim como pixels de capoeira foram classificados como 

remanescente florestal. 

A classificação por redes neurais artificiais obteve Kappa e exatidão global inferiores aos 

classificadores anteriormente discutidos, de 0,838% e 68,24, respectivamente, mas é considerada 

uma excelente classificação (Figura 4).  



Figura 4: Mapa de uso do solo do município de Campinas, através de classificação não-paramétrica, por 

redes neurais artificiais 
 

No caso desta classificação, o melhor resultado foi obtido pelas classes solo arenoso, cultivo 

permanente, capoeira, cursos d'água e lago raso, Algumas classes apresentam baixos valores de 

erro, tais como urbano 2, urbano 3, solo argiloso, culturas temporárias, silvicultura, lago fundo e 

remanescente florestal. 

Os maiores erros estão associados às áreas urbanas 1, as quais tiveram diversos pixels 

classificados como urbano 2, urbano 3 e vias pavimentadas. Por sua vez, locais onde ocorrem vias 

pavimentadas foram mascarados por urbano 1; pastagem 1 por pastagem 2; pastagem 2 por culturas 

temporárias, pastagem 1, capoeira e urbano 1. 

Por fim, a classificação resultante do algoritmo mínima distância obteve a menor acurácia, 

mas também é considerada excelente (Figura 5). O valor de sua exatidão global é de 83,46, 

enquanto do Kappa de 0,806. 



Figura 5: Mapa de uso do solo do município de Campinas, através de classificação paramétrica, pelo 

algoritmo mínima distância 
 

Segundo a matriz de erro, todas as classes apresentam erros de omissão e comissão, o que é 

confirma a acurácia do classificador, sendo a menor entre as técnicas trabalhadas. No entanto, 

classes como urbano 2, campo sujo, capoeira, remanescente florestal e lago raso apresentaram 

baixos valores. 

As classes de urbano confundiram entre si e as vias pavimentadas. Houve confusão espectral 

entre pixels de solo arenoso com urbano 1, urbano 2, urbano 3 e pastagem 2, assim como solo 

argiloso e urbano 1, urbano 2 e vias pavimentadas. Pixels de cultura permanente foram classificados 

como mata; de pastagem 1 como cultivo temporário e capoeira.; de silvicultura como remanescente 

florestal; de lago fundo com curso d'água e vice-versa.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As imagens Landsat 8 OLI são excelentes para se trabalhar em média resolução, 

especialmente devido à possibilidade de se realizar a fusão de bandas multiespectrais de 30m, com a 

banda pancromática de 15m. As imagens, mesmo que em qualidade superior aos sensores anteriores 

do satélite Landsat, não permitem que se obtenham informações de detalhe, mas possibilita que se 

tenha uma visão do todo, em boa qualidade visual e espectral. 

Foi possível obterem mapas de uso do solo, utilizando-se de diferentes técnicas de 



classificação automática em SIG, nos quais foram identificadas 17 diferentes classes, as quais 

apresentam a organização espacial de diferentes geofácies no município de Campinas-SP. 

Entretanto, é de extrema importância que seus resultados sejam validados, a fim de se constatar qual 

a confiabilidade dos resultados obtidos. O melhor resultado obtido nesta pesquisa foi pela 

classificação não-paramétrica, através do algoritmo SVM, seguido pelo MaxVer, redes neurais e 

distância mínima. As maiores confusões foram identificadas nas diferentes áreas urbanas e 

coberturas vegetais, as quais possuem semelhanças espectrais entre si. 

As técnicas de classificação automática são excelentes ferramentas utilizadas do mapeamento 

de uso do solo, visto que podem ser executadas com imagens e SIGs gratuitos, obtendo-se uma 

redução do tempo e custo do trabalho. No entanto, o usuário deve ter cuidado com a seleção de 

amostras, para que se possa garantir que uma maior proximidade com a verdade terrestre, assim 

como a validação dos resultados, para considerar a confiabilidade dos resultados obtidos. 
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