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RESUMO: Em função de sua magnitude e heterogeneidade, a bacia do rio Jaguaribe é 

subdividida em três sub-regiões: Região Hidrográfica do Alto, Médio e Baixo Jaguaribe. 

Atualmente a gama de imagens coletadas por sistemas sensores cada vez mais sofisticados 

requerem metodologias de classificação que possibilitem uma exploração eficiente de um 

grande volume de dados e, ao mesmo tempo, tornem o processo de mapeamento mais 

confiável com maior potencial de repetição em situações subsequentes. Foi possível aplicar os 

métodos supervisionados de classificação Paralelepípedo, Distância Mínima, Distância de 

Mahalanobis, Máxima Verossimilhança, Ângulo Espectral, Codificação Binária, Redes 

Neurais e o método Híbrido, sendo requisitada a construção de sete classes a partir dos sete 

ROI’s definidos no início do processamento. Após avaliação de precisão e fidelidade à 

validação dos dados, verificou-se que redes neurais obteve melhor desempenho e foi aplicada 

sobre a bacia do Jaguaribe-CE com o intuito de analisar a paisagem da região. 
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EVALUATION OF ALGORITHMS OF CLASSIFICATION OF ORBITAL IMAGES 

FOR THE JAGUARIBE RIVER BASIN-CE 

 

ABSTRACT: Due to its magnitude and heterogeneity, the Jaguaribe River basin is 

subdivided into three sub-regions: Upper, Middle and Lower Jaguaribe Hydrographic Region. 

Currently, the range of images collected by increasingly sophisticated sensor systems requires 

classification methodologies that allow the efficient exploitation of a large volume of data 

and, at the same time, make the mapping process more reliable with greater potential for 

repetition in subsequent situations. It was possible to apply the Hybrid classification method 

and the supervised methods Paralelepiped, Minimum Distance, Mahalanobis Distance, 

Maximum Likelihood, Spectral Angle, Binary Coding, Neural Networks, and seven classes 

were requested from the seven ROIs defined at the beginning of the processing. After 

evaluation of accuracy and fidelity to the validation of the data, it was verified that neural 

network obtained better performance and was applied on the Jaguaribe-CE basin in order to 

analyze the landscape of the region. 
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INTRODUÇÃO 

O Rio Jaguaribe, desde as suas nascentes na Serra da Joaninha (Tauá-CE) até a sua foz 

no Oceano Atlântico, percorre um trajeto aproximado de 633 quilômetros. Sua bacia drena 
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uma área correspondente a 48% do estado cearense, beneficiando diretamente 81 municípios e 

com um total aproximado de 72.043 km² (CSBH, 2017). Em função de sua magnitude e 

heterogeneidade, a bacia foi dividida em três sub-regiões: Região Hidrográfica do Alto, 

Médio e Baixo Jaguaribe.  

As técnicas de processamento digital de imagens têm sido massivamente testadas nos 

últimos anos com o objetivo de mapear os elementos que compõem as paisagens e a cobertura 

do solo. Dentre as mais utilizadas, destaca-se a classificação que utiliza algoritmos 

computacionais para a identificação automática de alvos fundamentados no reconhecimento 

de padrões. O processo de classificação permite a extração de informações relevantes a 

respeito de uma imagem multiespectral com o objetivo de reconhecer padrões e identificar 

pixels que representem regiões homogêneas de ocupação do solo. Os Classificadores "pixel-a-

pixel" utilizam apenas a informação espectral isoladamente de cada elemento, o que é possível 

em razão dos materiais superficiais terem comportamentos específicos ao longo do espectro 

eletromagnético, comportamentos que podem ser, portanto, usados para identificá-los (Crosta, 

1993). 

Sendo assim, objetiva-se com este trabalho: i) avaliar a exatidão entre os classificadores 

como a construção de uma Matriz de Confusão e; ii) classificar as imagens orbitais de toda a 

bacia do rio Jaguaribe a fim de se conhecer o estado de degradação ambiental no final de 

cinco anos de intensa estiagem. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização dos mapeamentos de uso e cobertura do solo ao longo do Vale do 

Jaguaribe-CE através dos métodos de classificação supracitados, foi utilizada inicialmente 

uma única imagem de satélite adquirida, do segundo semestre de 2017 pela USGS com 

resolução espacial de 30 metros e identificada pela Órbita 216 e Ponto 065, as bandas 2, 3, 4, 

5, 6 e 7, obtidas através do satélite Landsat-8/OLI. Utilizou-se neste processamento os 

softwares ENVI 4.7 e QGIS 2.18. A primeira etapa de uma classificação exigiu a correção 

atmosférica com o algoritmo FLAASH-MODTRAN para, então, ser selecionados 800 pixels 

representando Corpos Hídricos, Vegetação herbácea, Solos expostos, Caatinga Esparsa e 

Densa, Nuvens e Sombra de Nuvens. 

Na cena 216/065 foi possível aplicar o método híbrido de classificação e os métodos 

supervisionados – Paralelepípedo, Distância Mínima, Distância de Mahalanobis, Máxima 

Verossimilhança, Ângulo Espectral, Codificação Binária, Redes Neurais – cujos graus de 



 

 

 

complexidade aumentaram consideravelmente na sequência listada, refletido sobre o gasto 

computacional e o tempo de processamento. Em cada um dos métodos de classificação 

padronizaram-se seus parâmetros de modo a não limitar o número máximo de desvio padrão 

ou threshold, sendo requisitada a construção apenas de sete classes a partir dos mesmos sete 

ROI’s definidos no início do geoprocessamento.  

Foi construída uma Matriz de Confusão para verificar a fidelidade dos algoritmos de 

classificação com as classes categorizadas pelos moradores. Realizou-se procedimentos 

matemáticos para a quantificação da precisão global e foi aplicado o coeficiente de Kappa 

para cada classificador. O índice de Exatidão Global, conforme descrito por Ponzoni e 

Rezende (2002), é dado pela expressão: 

                                                                                                                (1) 

em que: G: representa a exatidão global; nii: representa o número de elementos da diagonal da 

matriz de confusão;  n: representa o número total de observações. 

Já o Índice Kappa (k) foi calculado a partir da seguinte equação, conforme descrito por 

Ponzoni e Rezende (2002): 

                                                                                                               (2) 

em que: N: representa o número total de observações;  xii: representa os elementos da 

diagonal principal da matriz;  xi+ e x+i: representa o somatório dos elementos da linha e 

coluna, respectivamente. 

O próximo passo consistiu na elaboração de um mosaico entre as diferentes cenas do 

Landsat8 que compunham a bacia do Jaguaribe, englobando o alto, médio e baixo Jaguaribe, a 

partir de um recorte da máscara construída em vetor do território. Foram adquiridas as cenas 

orbitais 216/63, 216/64, 216/65, 217/64 e 218/64 nas datas mais recentes possíveis e com 

baixa nebulosidade para a classificação que melhor representou a cobertura do solo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A técnica de Distância Mínima, também denominada Distância Euclidiana, usa os 

vetores médios de cada membro final e calcula a distância euclidiana de cada pixel 

desconhecido para o vetor médio de cada classe (Richards, 1999). Todos os pixels são 

classificados na classe mais próxima a menos que seja especificado um desvio padrão ou 

limite de distância possível. O processamento híbrido por segmentação da imagem é um 



 

 

 

processo de divisão de uma imagem em regiões uniformes, ou seja, pixels contínuos que 

devem corresponder às mesmas áreas de interesse. No entanto, a fragilidade deste método foi 

nítida ao ser realizada a categorização entre elementos similares, para só então ser atribuído a 

uma classe, sendo fonte de muito erros. 

 
Figura 1. Frequência de classificação dos pixels por Distância Euclidiana e Híbrida. 

 

A classificação de Distância Mahalanobis é um classificador de distância sensível à 

direção que usa estatísticas para cada classe. Este tipo de classificação assume que todas as 

covariâncias de classe são iguais e, portanto, foi um método com desempenho ligeiramente 

mais rápido. Todos os pixels são classificados na classe de ROI mais próxima ao centróide, a 

menos que seja especificado um limite de distância, caso em que alguns pixels podem não 

estar classificados se não cumprirem o limite. A classificação de Máxima Verossimilhança 

pressupõe que as estatísticas de cada classe em cada banda são normalmente distribuídas e 

calcula a probabilidade de um determinado pixel pertencer a uma classe específica. 

 
Figura 2. Frequência de classificação dos pixels por Distância Mahalanobis e MaxVer. 

 

O Mapeamento por Ângulo Espectral determina a semelhança espectral entre dois 

espectros calculando o ângulo entre eles e tratando-os como vetores em um espaço. Esta 

técnica, quando usada em dados de reflectância é relativamente insensível à iluminação e aos 

efeitos do albedo. O algoritmo de Redes Neurais, apesar de ser aplicado apenas em uma 

porção de toda a bacia do Jaguaribe (cena 216/065), foi o mais exigente e moroso para a 

pesquisa, no entanto, foi o que convergiu para um melhor detalhamento das margens dos 

reservatórios e área cultivadas. 



 

 

 

 
Figura 3. Frequência de classificação dos pixels por Ângulo Espectral e Redes Neurais. 

 

Os dados de validação são usados para verificar a acurácia da classificação, bem como 

detectar distinção entre classes e aperfeiçoar o processo de refinamento da classificação 

(Congalton & Biging, 1992). De maneira geral, algumas classes de uso do solo apresentaram 

confusão entre si na matriz de erros, em razão da semelhança no comportamento espectral da 

composição da imagem utilizada na coleta das amostras de treinamento. Todos os métodos de 

classificação apresentaram alguma confusão entre as classes “Nuvens” e “Solo Exposto”; 

assim como “Corpo Hídrico” e “Sombras”, incluindo os classificadores com melhores 

desempenho. 

 
Figura 4. Classificação supervisionada por Redes Neurais da Bacia do Jaguaribe- CE (A); e 

frequência de pixels em cada classe pré-definida para o algoritmo de Redes Neurais (B). 

 

Quando analisamos toda a extensão da Bacia do Jaguaribe verificamos a maior 

ocorrência de pixels que representam Solo Exposto, com valores significativamente mais 

elevados que a média, seguido pela vegetação nativa de caatinga, onde a subclasse “Esparsa” 

se manifesta de maneira muito mais evidente que os demais tipos de vegetação da região. Há 

de se salientar que nesta classe não houve ocorrência de nuvens de acordo com a inspeção 

pesquisadores, haja vista a sensível distinção visual entre elementos de elevadas reflectância. 

Tais resultados são coerentes com o longo período de estiagem que a região tem sido exposta, 

esgotando-se os recursos hídricos e acelerando o processo de degradação e erosão superficial 

do solo. 



 

 

 

Foody (2002) sugere que valores do coeficiente acima de 0,8 indicam que o nível de 

exatidão de uma classificação é excelente, ou seja, se aproxima muito da “verdade de campo”. 

Sendo assim, dos métodos estudados os que atingiram estes níveis de exatidão foram: Redes, 

Neurais, Ângulos Espectrais e Distância Euclidiana. 

 

Tabela 1. Resultados das análises da qualidade dos classificadores. 

 
 

CONCLUSÕES 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho possibilitaram constatar que 

o método de classificação supervisionada por Redes Neurais apresentou maior exatidão entre 

os métodos utilizados. Os métodos de classificação híbrida tiveram qualidade comprometida 

em razão do agrupamento de diferentes classes temáticas em mesmo cluster. Os métodos de 

classificação supervisionada por Distância Euclidiana e Ângulo espectral apresentaram 

exatidão igualmente relevante entre os métodos utilizados, obtendo desempenho aproximados 

às Redes Neurais, com menor gasto computacional. 
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