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Resumo

O sensoriamento remoto é uma tecnologia de extrema importância na atuali-
dade, permitindo a captação de dados da superf́ıcie terrestre que são utilizados com
diversas finalidades, entre as quais, fiscalização ambiental, acompanhamento de uso
dos recursos naturais, prospecção geológica e monitoramento de catástrofes. Uma
das aplicações principais do sensoriamento remoto é a geração de mapas temáticos e
posterior levantamento de áreas a partir de imagens geradas por sensores orbitais ou
sub-orbitais. Métodos de classificação de padrões são utilizados na implementação
de rotinas computacionais que automatizem essa atividade. As redes neurais artifi-
ciais apresentam-se como métodos alternativos viáveis aos classificadores estat́ısticos
tradicionais, principalmente em aplicações cujos dados apresentem alta dimensiona-
lidade como os provenientes de sensores hiperespectrais. Este trabalho tem como
objetivo principal desenvolver um classificador baseado nas redes neurais de função
de base radial e Growing Neural Gas e que apresenta algumas vantagens em relação
à utilização individual de redes neurais. A idéia principal é utilizar as caracteŕısticas
incrementais da rede Growing Neural Gas para determinar a quantidade e a escolha
de centros da rede de função de base radial com o intuito de obter um classificador
altamente eficaz. Para atestar o desempenho do classificador são apresentados três
estudos de caso juntamente com os resultados obtidos.

Palavras-chave: redes neurais artificiais, sensoriamento remoto/imagens, clas-
sificação de padrões, Growing Neural Gas.



Abstract

Remote sensing is one technology of extreme importance, allowing capture of
data from the Earth’s surface that are used with various purposes, including, en-
vironmental monitoring, tracking usage of natural resources, geological prospecting
and monitoring of disasters. One of the main applications of remote sensing is the
generation of thematic maps and subsequent survey of areas from images generated
by orbital or sub-orbital sensors. Pattern classification methods are used in the im-
plementation of computational routines to automate this activity. Artificial neural
networks present themselves as viable alternatives to traditional statistical classi-
fiers, mainly for applications whose data show high dimensionality as those from
hyperspectral sensors. This work main goal is to develop a classifier based on neural
networks radial basis function and Growing Neural Gas, which presents some advan-
tages over using individual neural networks. The main idea is to use Growing Neural
Gas’s incremental characteristics to determine the radial basis function network’s
quantity and choice of centers in order to obtain a highly effective classifier. To
demonstrate the performance of the classifier three studies case are presented along
with the results.

Keywords: artificial neural networks, remote sensing/images, pattern classifi-
cation, Growing Neural Gas.
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de múltiplas camadas alimentada adiante. . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.3 Agrupamento versus classificação. Adaptado de Principe et al. (2000). 20
3.4 Triangulação de Delaunay induzida (linhas grossas). Dois centros são

conectados apenas se a borda em comum dos seus poĺıgonos de Voro-
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as ocorrências duplicadas, os ćırculos rosas indicam falsos-positivos
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Caṕıtulo 1

Introdução

Atualmente, a tecnologia de sensoriamente é de extrema importância para go-
vernos e instituições ligadas a diversas áreas da atividade humana, sejam elas econô-
micas ou cient́ıficas. A diversidade de satélites artificiais em órbita nos dias de hoje
contribui para a disseminação e o acesso aos dados gerados. Um exemplo dessa
popularização é a existência de śıtios na Internet que disponibilizam imagens de
forma gratuita como o Google Maps [Google 2010] e o catálogo de imagens do INPE
[INPE 2010].

Os dados gerados pelos sensores remotos possuem diversas aplicações como acom-
panhamento de lavouras, previsão metereológica e fiscalização ambiental. Em muitos
casos, o sensoriamento remoto surge como uma alternativa mais efetiva ou de menor
custo para a realização dessas atividades.

As dimensões continentais do Brasil, a situação fundiária incerta de determinadas
regiões e o acesso precário a áreas remotas são alguns dos fatores que dificultam a
fiscalização ambiental e tributária. A capacidade de fiscalização do Estado pode ser
efetivamente melhorada através da utlização de tecnologias de sensoriamento remoto
e geoprocessamento, assim como relatado por Abdelhay et al. (2005), Martins & Silva
(2007) e Mesquita Júnior et al. (2007).

A preocupação com o meio ambiente é um tema de extrema relevância na so-
ciedade contemporêna, o qual já foi assumido como uma questão institucional por
vários páıses, inclusive o Brasil. Neste contexto, o sensoriamento remoto desponta
como um recurso fundamental para o acompanhamento de áreas de preservação
natural. Entre os projetos de monitoramento ambiental fortemente apoiados por
imagens de satélites, pode-se citar o PRODES (Programa de Monitoramento da
Floresta Amazônica Brasileira por Satélite), em atividade desde 1988, e o SOS Mata
Atlântica.

Vale resaltar que a questão ambiental foi uma das principais motivações para este
trabalho, tendo como preocupação inicial o acompanhamento da vegetação em áreas
de proteção ambiental e de reserva legal. Isto justifica o estudo de caso apresentado
na seção 5.1, que teve como principal objetivo realizar o levantamento da vegetação
de Cerrado na área de estudo.

A prospeção geológica é outro exemplo de aplicação auxiliada por sensoriamento
remoto. Imagens geradas por sensores remotos podem ser utilizadas em laboratório
na descoberta e estimativa de depósitos minerais. Com isso, grandes áreas podem
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ser analisadas em um menor espaço de tempo, diminuindo o trabalho de campo e,
consequentemente, reduzindo também os custos envolvidos na tarefa.

A extração computadorizada de informações a partir de imagens obtidas por
sensoriamento remoto tem sido aplicada com sucesso ao longo dos últimos quarenta
anos. Nesse peŕıodo, foram divulgados vários trabalhos que utilizaram métodos de
reconhecimento de padrões no processamento de imagens de sensoriamento remoto
como os publicados por Rollet et al. (1998), Gleriani et al. (2005), Oliveira et al.
(2009), Étore et al. (2009), de Souza (2006) e Henriques (2008).

O desenvolvimento de novos sensores e a popularização dos sistemas de infor-
mações geográficas levaram a um aumento significativo na quantidade de dados
sobre a superf́ıcie terrestre. As aplicações passaram a envolver outros dados além
da informação espectral, tais como elevação do terreno, dados de radar e ı́ndices
de vegetação. Assim, o conjunto de dados de uma cena pode incluir informações
geradas por outras fontes além dos sensores multiespectrais.

Estes conjuntos de dados heterogêneos são utilizados para enriquecer a extração
de informação, melhorando a precisão do processo de classificação da imagem. En-
tretanto, os convencionais métodos de classificação multivariada não podem ser uti-
lizados de forma satisfatória com estes conjuntos de dados [Benediktsson et al. 1990].

Métodos estat́ısticos muitas vezes requerem a adoção de um modelo de proba-
bilidades de distribuição dos dados, o que geralmente é desconhecido nas aplicações
de sensoriamento remoto. Alguns métodos estat́ısticos, como o Maxver, necessitam
de uma quantidade mı́nima de amostras para que os parâmetros possam ser devida-
mente estimados [Richards & Jia 2006]. Outra limitação na estimação de parâmetros
está no esforço computacional necessário, o qual pode tornar-se proibitivo quando
os dados assumem grandes dimensões, como aqueles gerados por alguns sensores
hiperespectrais.

As limitações apresentadas pelos tradicionais métodos paramétricos abriram es-
paço para o uso das redes neurais artificiais em aplicações de processamento de
imagens obtidas por sensoriamento remoto, o que é evidenciado pela quantidade de
trabalhos publicados com este tema.

Ji (2000) apresenta a classificação de uma imagem TM/Landsat com quatro ban-
das espectrais realizada com uma rede do tipo self-organizing map (SOM - mapa
auto-organizável), obtendo resultados melhores do que os conseguidos pelo classifi-
cador Maxver.

Frate et al. (2007) obtiveram resultados satisfatórios ao utilizar uma rede neural
perceptron de múltiplas camadas (MLP) para realizar a classificação de imagens
de sensoriamento remoto de alt́ıssima resolução espacial (1∼2 metros) e detectar
mudanças como o surgimento de novas edificações em imagens de datas distintas.

Bruzzone & Prieto (1999) afirmam que, para aplicações de análise de dados ge-
rados por sensores remotos, as redes de função de base radial (RBF) possuem as
seguintes caracteŕısticas que as tornam uma alternativa promissora às tradicionais
redes MLP: rápido treinamento, ausência de comportamento caótico e boa generali-
zação em relação a padrões localizados em regiões do espaço de entrada não cobertas
durante a fase de treinamento. No entanto, salientam que a qualidade de classifica-
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ção de uma rede RBF é crucialmente afetada pela seleção dos centros e das larguras
das funções de base.

A quantidade e o posicionamento dos centros de uma rede RBF influenciam
diretamente na capacidade da rede em separar os padrões. O processo de seleção
dos centros pode produzir mixed clusters, ou seja, clusters que agrupam dados de
classes distintas. Esta forma de cluster é indesejável, pois diminui a capacidade da
rede. Além disso, uma menor quantidade de centros também favorece a ocorrência
de mixed clusters [Bruzzone & Prieto 1999].

Ribeiro et al. (2008) utilizaram uma rede RBF para estimar concentrações de
clorofila no reservatório de uma usina hidrelétrica a partir de imagens Landsat,
chegando à conclusão de que o método é relevante. A rede neural continha 52
centros — a mesma quantidade de amostras de treinamento. Esta forma da rede
RBF, em que a quantidade de unidades ocultas é igual a quantidade de padrões
de treinamento, é chamada por Haykin (2001) de rede de regularização. Ele afirma
que esta rede possui a desejável caracteŕıstica de realizar interpolações ótimas. No
entanto, resalva que uma rede de regularização pode mostrar-se proibitivamente
custosa em termos computacionais, caso a quantidade de padrões de treinamento
seja grande — situação comum em aplicações de sensoriamento remoto.

Nishida (1998) descreve experimentos de classificação de imagens multiespectrais
Landsat realizadas por duas redes RBF, mas utilizando métodos distintos de seleção
de centros (k-means e mapa de Kohonen), e pelo classificador bayeseano por máxima
verossimilhança. Suas conclusões são de que a utilização do mapa de Kohonen
mostra-se mais vantajosa em relação ao algoritmo k-means, tanto em tempo de
processamento como em taxa de acerto de classificação, e que para conjuntos de
treinamento mı́nimos as redes neurais foram mais precisas do que o classificador de
máxima verossimilhança.

Nos experimentos realizados, ela informa ainda que a quantidade de centros das
redes foi determinada por um processo de tentativa e erro até que um critério de
desempenho fosse alcançado durante a fase de testes. É provável que o melhor de-
sempenho de classificação da rede RBF/Kohonen se dê pelo fato de que os centros
selecionados pelo mapa de Kohonen procuram refletir o espaço de entrada dos da-
dos, gerando um rede RBF com centros bem posicionados em relação às classes de
dados, evitando a ocorrência de mixed clusters. Além disso, é notório que suces-
sivos treinamentos com o método k-means geram redes RBF com alta variação de
desempenho. Isto deve-se a alta sensibilidade apresentada pelo algoritmo k-means
aos centros iniciais, levando a soluções ótimas locais [Haykin 2001].

Fritzke (1994) propõe um modelo de rede RBF incremental no qual novos centros
são inseridos, seja com base no erro médio de classificação sobre um conjunto de
testes ou a partir de uma determinada quantidade de iterações de treinamento. O
processo de determinação dos centros é extremamente semelhante ao descrito por
ele mesmo [Fritzke 1995] no algoritmo da rede Growing Neural Gas (GNG).

Um dos objetivos do algoritmo de treinamento da rede GNG é fazer com que
seus centros reflitam o espaço de entrada, o que é realizado pela inserção de no-
vos neurônios nas regiões pouco cobertas. Assim a rede pode crescer até que um
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determinado critério de desempenho seja atingido.
Estas caracteŕısticas da rede GNG podem ser aproveitadas para determinar a

quantidade de neurônios ocultos e realizar a seleção dos centros de uma rede RBF,
evitando a ocorrência de mixed clusters. Consequentemente, a utilização da rede
GNG favorece a seleção de parâmetros da rede RBF, o que beneficia o processo de
classificação.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver e avaliar um classificador
h́ıbrido, baseado nas redes neurais de função de base radial e Growing Neural Gas,
destinado à aplicações de sensoriamento remoto.

Para sustentar o trabalho em direção ao objetivo geral, foram definidos os se-
guintes objetivos espećıficos:

• Estudo da tecnologia de sensoriamento remoto, com foco nas imagens geradas
pelos satélites de recursos terrestres.

• Estudo de classificadores de imagens utilizados em sensoriamento remoto.

• Levantamento do estado da arte através da leitura de trabalhos que utilizam
técnicas de processamento de imagens e de classificação de padrões em aplica-
ções de sensoriamento remoto.

1.2 Estrutura do Trabalho

Este documento está organizado da seguinte forma: no caṕıtulo 2 são introdu-
zidos conceitos básicos sobre sensoriamento remoto, como sensores e imagens mul-
tiespectrais, composições de imagens e sistemas orbitais. O caṕıtulo 3 trata sobre
a classificação de imagens obtidas por sensoriamento remoto, e apresenta os méto-
dos abordados no texto: o classificador bayeseano por máxima verossimilhança e
as redes neurais artificais. No caṕıtulo 4 é descrito o classificador neural h́ıbrido
proposto juntamente com seu algoritmo de treinamento. O caṕıtulo 5 apresenta os
estudos de caso realizados para verificar o desempenho do classificador h́ıbrido. O
texto é finalizado no caṕıtulo 6, no qual são discutidas algumas considerações sobre
o classificador h́ıbrido e os resultados obtidos nos estudos de caso.



Caṕıtulo 2

Sensoriamento Remoto

Informações sobre a superf́ıcie terrestre são de grande valor para várias ativi-
dades humanas como avaliação de áreas agŕıcolas, planejamento e análise urbana,
prospecção geológica, controle ambiental, entre outras.

Segundo Florenzano (2002), sensoriamento remoto é a tecnologia que permite
obter imagens e outros tipo de dados, da superf́ıcie terrestre, através da captação e
do registro da energia refletida ou emitida pela superf́ıcie. A captação da energia é
realizada por sensores operados longe da superf́ıcie, geralmente a partir de satélites
artificiais (sensores orbitais) ou aeronaves (sensores sub-orbitais).

A energia captada pelos sensores pode ser utilizada para produzir fotografias ou
então ser transformada em sinais elétricos que subsequentemente são convertidos
em dados na forma de gráficos, tabelas ou imagens digitais. Estes dados podem
então ser interpretados com o objetivo de obter informações a respeito da superf́ıcie
terrestre.

Este caṕıtulo apresenta informações úteis acerca da tecnologia de sensoriamento
remoto, concentrando-se nas imagens produzidas por sensores multiespectrais, abor-
dando também algumas caracteŕısticas dos satélites Landsat e CBERS.

Visível
Infravermelho

próximo
Infravermelho

médio
Infravermelho

Distante

0,30 0,72 1,30 3,00 7,00 15,000,38
Comprimento de onda (µm)

Figura 2.1: Regiões do espectro óptico. Adaptado de Novo (1992).

2.1 Sensores Multiespectrais

A energia utilizada em sensoriamento remoto é a energia eletromagnética re-
fletida pela superf́ıcie terrestre e os objetos que nela se encontram. O espectro
eletromagnético representa a distribuição da radiação eletromagnética, por regiões,
segundo o comprimento de onda e a frequência [Florenzano 2002]. O espectro óptico
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é a região do espectro eletromagnético com comprimentos de onda entre 0,30µm e
15,0µm. A Figura 2.1 apresenta as diferentes regiões do espectro óptico com suas
respectivas denominações.

Os sensores podem ser classificados quanto à sua resolução espectral, ou seja,
em que região do espectro eletromagnético eles realizam a captação da radiação. A
maioria dos sensores eletrônicos utilizados em satélites artificiais são do tipo multi-
espectral. Este tipo de sensor tem a capacidade de gerar imagens de uma mesma
área em diferentes faixas espectrais, também chamadas de canais ou bandas. Assim,
para uma mesma área, um sensor multiespectral produz uma imagem para cada
banda de atuação (ver Figura 2.2).

(a) (b)

(c) (d)

Figura 2.2: Imagens da cidade de Natal-RN, em 04/08/2001, obtidas pelo sensor
ETM+ do satélite Landsat7. As figuras a, b, c e d correspondem, respectivamente,

às bandas 1, 2, 3 e 4. Adaptado de INPE (2010).

Imagens geradas por estes tipos de sensores são denominadas imagens multies-
pectrais. Diferentemente das imagens digitais em ńıveis de cinza, na qual cada pixel
contém um único valor de brilho, em uma imagem multiespectral cada pixel é asso-
ciado a mais de um valor de brilho — um para cada banda de atuação do sensor. Em
outras palavras, uma imagem multiespectral é na verdade um conjunto de imagens,
relativas à uma mesma região, captadas simultaneamente pelo sensor.
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A proporção de radiação refletida pelos objetos da superf́ıcie terrestre varia de
acordo com suas caracteŕısticas bio-f́ısico-qúımicas e com o comprimento da onda
eletromagnética [Florenzano 2002]. A Figura 2.3 mostra as curvas de reflexão per-
centual t́ıpicas da água, da vegetação e do solo para comprimentos de onda entre o
espectro viśıvel e o infravermelho médio.

V
er

m
el

ho

Comprimento de onda

Infravermelho médioInfravermelho
próximo

A
zu

l

V
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de

E
ne

rg
ia

 r
ef

le
ti

da

Água

Vegetação

Solo

Figura 2.3: Curva espectral da vegetação, da água e do solo. Adaptado de
Richards & Jia (2006).

Analisando a Figura 2.2d, é posśıvel perceber que as áreas de vegetação apresen-
tam coloração bem mais clara do que nas imagens 2.2a, 2.2b e 2.2c. Isto se deve à
caracteŕıstica da vegetação em refletir radiação na região do infravermelho próximo
em taxas maiores do que nas outras regiões do espectro óptico.

A resolução espacial é outra caracteŕıstica importante de um sensor, cujo valor
indica o menor elemento ou superf́ıcie distingúıvel na imagem [Florenzano 2002].
Por exemplo, um sensor cuja resolução espacial é de 30 metros, consegue distinguir
objetos que medem 30 metros ou mais. Desta forma, a menor área distingúıvel por
este sensor possui 900 m2.

2.2 Sistemas Orbitais

Existem vários tipos de satélites artificiais, dentre os quais os satélites de co-
municação são os mais numerosos [Florenzano 2002]. Para fins de sensoriamento
remoto, os tipos de satélites relevantes são os satélites metereológicos e os satélites
de recursos terrestres.

Satélites metereológicos são usados principalmente para monitorar as condições
climáticas da Terra, provendo informações sobre formações de nuvens, queimadas,
efeitos da poluição, tempestades de raios, entre outras. Quanto à órbita, os satélites
metereológicos podem ser classificados como geoestacionários ou de órbita polar.
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Os satélites de órbita polar circudam a terra de um pólo a outro, permitindo
observar toda a superf́ıcie terrestre. Satélites de órbita geoestacionária encontram-se
permanentemente sobre a linha do equador, mantendo a mesma posição em relação
a um ponto fixo na superf́ıcie. Como o campo de visada é fixo, são obtidas imagens
sempre da mesma face da Terra [Florenzano 2002].

Satélites de recursos terrestres permitem a obtenção de imagens em grandes
detalhes da superf́ıcie terrestre, oferecendo suporte a inúmeras atividades como
atualização cartográfica, prospecção geológica, monitoramento ambiental, entre ou-
tras. Estes satélites possuem uma órbita quase polar e śıncrona com o Sol, ga-
rantindo as mesmas condições de iluminação para a superf́ıcie terrestre e a passa-
gem aproximadamente no mesmo horário local sobre os diferentes pontos da Terra
[Florenzano 2002].

O sistema Landsat, pioneiro no sensoriamento de recursos terrestres, é composto
por uma série de satélites, cujo primeiro lançamento ocorreu em 1972. O sistema
foi desenvolvido pela NASA, e opera no Brasil desde 1973. O Instituto Nacional de
Pesquisas Aeroespaciais (INPE) é a instituição responsável pela recepção, processa-
mento e distribuição de dados no Brasil.

Nos três primeiros satélites Landsat, o principal sensor era o Multiespectral Scan-
ner System (MSS), que operava em dois canais no v́ısivel e dois no infravermelho
próximo, com uma resolução espacial de 80 metros. A partir do satélite Landsat-4,
lançado em julho de 1982, foi adicionado o sensor Thematic Mapper (TM), tecnolo-
gicamente mais avançado do que o MSS, operando em sete canais e com resolução
espacial de 30 metros (exceto para o canal termal). O satélite Landsat-5, lançado em
março de 1984, foi constrúıdo junto com o Landsat-4 e foi equipado com os mesmos
sensores [NASA 2010]. O Landsat-6 não chegou a entrar em operação devido a um
lançamento mal-sucedido, ocorrido em 5 de outubro de 1993. O Landsat-7, lançado
em abril de 1999 e ainda em operação, é equipado com o sensor ETM+ (Enhanced
Thematic Mapper Plus), uma evolução do sensor TM, sendo capaz de operar em
oito canais, como apresentado na Tabela 2.1.

Canal Região Espectral (µm) Resolução Espacial

1 0,45-0,52 30m

2 0,52-0,60 30m

3 0,63-0,69 30m

4 0,76-0,90 30m

5 1,55-1,75 30m

6 10,40-12,50 120m

7 2,08-2,35 30m

8 0,52-0,90 15m

Tabela 2.1: Bandas e respectivas resoluções do sensor ETM+ presente no satélite
Landsat-7. Fonte: INPE (2010).
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Em parceria com a China, o Brasil desenvolveu o programa China-Brazil Earth
Resources Satellite (CBERS - Satélite Sino-brasileiro de Recursos Terrestres). Até o
momento, o programa colocou em órbita os satélites CBERS-1, CBERS-2 e CBERS-
2B.

O CBERS-1, lançado em outubro de 1999, e o CBERS-2, lançado em outu-
bro de 2003, possuem caracteŕısticas técnicas e sensores idênticos: High Resolution
CCD Camera (CCD - câmera imageadora de alta resolução), Infrared Multiespec-
tral Scanner (IRMSS - imageador por varredura de média resolução) e Wide Field
Imager (WFI - câmera imageadora de amplo campo de visada). Estes dois satélites
encontram-se desativados.

O sucesso das missões CBERS-1 e CBERS-2 estimulou os governos da China e
do Brasil a expandirem o programa, incluindo o lançamento de mais três satélites:
CBERS-2B, CBERS-3 e CBERS-4.

O CBERS-2B foi lançado em 2007, sendo equipado com os mesmos tipos de
sensores CCD e WFI presentes nos satélites anteriores, além do sensor High Reslution
Camera (HRC - câmera pancromática de alta-resolução) com resolução espacial de
2,7 m. O CBERS-2B encerrou suas operações em abril de 2010.

A Tabela 2.2 apresenta as caracteŕısticas do sensor CCD presente nos satélites
CBERS-1, CBERS-2 e CBERS-2B.

Canal Região Espectral (µm) Resolução Espacial

1 0,45-0,52 20m

2 0,52-0,59 20m

3 0,63-0,69 20m

4 0,77-0,89 20m

5 0,51-0,73 20m

Tabela 2.2: Bandas e respectivas resoluções do sensor CCD presente nos satélites
CBERS. Fonte: INPE (2010).

Os lançamentos dos satélites CBERS-3 e CBERS-4 estão previstos, respectiva-
mente, para os anos de 2011 e 2013. Os dois satélites representam um evolução dos
satélites CBERS anteriores, sendo equipados com sensores mais avançados: Câmera
PanMux (PANMUX), Câmera Multiespectral (MUXCAM), Imageador por Varre-
dura de Média Resolução (IRSCAM) e Câmera Imageadora de Amplo Campo de
Visada (WFICAM). A órbita será a mesma que a dos satélites CBERS-1, CBERS-2
e CBERS-2B.

Atualmente as imagens CBERS são utilizadas em diversos projetos, como PRO-
DES (monitoramento sistemático do desflorestamento da Amazônia), SOS Mata
Atlântica e CANASAT (mapeamento da cana via imagens de satélite de observação
da Terra).

Dois estudos de caso apresentados no caṕıtulo 5 utilizaram imagens geradas pelos
programas Landsat e CBERS. A principal justificativa está na facilidade de aquisição
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das imagens, as quais são disponbilizadas gratuitamente pelo catálogo de imagens
do INPE [INPE 2010].

2.3 Composição de Imagens

Pela Figura 2.2 é posśıvel observar que, para cada canal, o sensor gera uma
imagem digital pancromática (i.e., em ńıveis de cinza). Cada pixel da imagem
armazena um valor de brilho que representa a quantidade de energia refletida —
quanto mais branco, mais energia refletida; quanto mais preto, menor quantidade
de energia refletida.

A partir das imagens pancromáticas relativas às diferentes bandas, é posśıvel
a geração de imagens digitais coloridas associando a imagem de cada banda a um
componente do sistema de cores utilizado (e.g., RGB). Quando a imagem de cada
banda do espectro viśıvel é associada com sua cor respectiva, o resultado é uma
imagem colorida natural como a da Figura 2.4a. Esta imagem RGB foi gerada
associando, respectivamente, as bandas 1, 2, 3 do sensor ETM+/Landsat-7 às cores
azul, verde e vermelho, resultado em uma imagem na cor natural.

Imagens denominadas falsa-cor são obtidas quando as bandas do viśıvel não são
associadas às suas respectivas cores. A Figura 2.4b ilustra um exemplo de imagem
falsa-cor que foi obtida associando, respectivamente, as bandas 1, 2 e 4 às cores azul,
verde e vermelho. Nesta imagem, a vegetação apresenta coloração avermelhada
devido a associação da banda 4 (infravermelho próximo) com a cor vermelha da
figura RGB.

(a) (b)

Figura 2.4: Imagens em cor natural (a) e falsa-cor (b) da cidade do Natal-RN, em
04/08/2001, obtidas pelo sensor ETM+ do satélite Landsat-7. Adaptado de INPE

(2010).



Caṕıtulo 3

Classificação de Imagens

O grande volume de dados gerados pelos sensores remotos constitui-se como um
desafio à interpretação manual por seres humanos, abrindo espaço para métodos
de análise automática implementáveis em computadores. Segundo Nishida (1998),
a função primordial do processamento digital de imagens é fornecer ferramentas
computacionais para facilitar a identificação e a extração de informações contidas
nas imagens, objetivando sua posterior análise e interpretação.

Em sensoriamento remoto, a classificação de imagens é uma forma de proces-
samento amplamente utilizada para realizar a análise e interpretação das imagens
geradas pelos sensores orbitais. Em suma, o processo de classificação de uma imagem
pode ser generalizado como um processo de classificação de padrões.

De acordo com Gonzalez & Woods (2000), um padrão é uma descrição quantita-
tiva ou estrutural de um objeto de interesse na imagem, sendo geralmente formado
por um ou mais descritores. Uma classe é um agrupamento de padrões que com-
partilham propriedades em comum. Vetores coluna são utilizados para descrever
padrões de forma quantitativa onde cada componente representa a intensidade de
determinada caracteŕıstica.

No contexto de análise de imagens digitais, é comum que cada componente do
vetor represente o ńıvel de brilho de um componente do sistema de cores adotado (e.g.
RGB). No caso de imagens multiespectrais, cada banda do sensor é representada por
um componente do vetor. A classificação automática de imagens se resume, então,
a atribuir os padrões (pixels) existentes a suas respectivas classes com a mı́nima
intervenção humana posśıvel [Gonzalez & Woods 2000].

Tradicionalmente, a classificação de imagens multiespectrais é realizada através
de classificadores paramétricos como o método da distância mı́nima ou o método do
paraleleṕıpedo [Richards & Jia 2006]. No entanto, existem trabalhos descrevendo a
aplicação de técnicas de inteligência artificial em sensoriamento remoto com o intuito
de melhorar a precisão das classificações ou contornar as limitações dos métodos
clássicos, tais como em Benediktsson et al. (1990), Frate et al. (2007) e Oliveira
et al. (2009).

Este caṕıtulo apresenta os métodos de classificação de padrões utilizados nos es-
tudos de caso descritos no caṕıtulo 5: classificador bayesiano por máxima verossimi-
lhança e as redes neurais artificiais de função de base radial, mapa auto-organizável
de Kohonen e Growing Neural Gas.
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3.1 Paradigmas de Aprendizagem

Em aplicações de sensoriamento remoto, existem duas grandes categorias de
métodos de classificação de imagens: classificação supervisionada e classificação não-
supervisionada. Estas categorias podem ser organizadas em duas fases: treinamento
e rotulação.

A fase de treinamento, ou de aprendizagem, é o momento em que são coletadas
informações a respeito das classes (na classificação supervisionada) ou agrupamentos
(na classificação não-supervisionada). Esta coleta se dá com base em um conjunto
de vetores chamados de padrões de treinamento. Na classificação supervisionada,
cada padrão de treinamento é associado a priori com uma classe. Esta associação
geralmente é realizada por um especialista (ou professor) ao analisar a imagem ou
após uma visita de campo. Na classificação não-supervisionada, a aprendizagem se
dá de forma autônoma, sem interferência do especialista.

A fase de treinamento pode incluir, ainda, uma etapa de validação com o objetivo
de avaliar o desempenho do classificador após a etapa de aprendizagem. A valida-
ção é realizada com base em um conjunto de vetores, também selecionados pelo
especialista, e que sejam preferencialmente distintos dos padrões de treinamento.
Geralmente o resultado da validação determina que a aplicação deve seguir para a
fase de rotulação, ou então que a etapa de treinamento deve continuar ou ser refeita.

Na fase de rotulação, a qual ocorre após a fase de aprendizado, é gerada uma nova
imagem atribuindo cada padrão da imagem original a uma classe ou agrupamento.
No caso de uma classificação não-supervisionada, um especialista deve identificar
a que classe pertence cada grupo gerado pelo método após a geração da imagem
rotulada.

Além das duas categorias de métodos de classificação descritos, há uma terceira
categoria baseada em aprendizagem h́ıbrida. Esta forma de aprendizagem utiliza
métodos de aprendizagem supervisionada e não-supervisionada durante o processo
de classificação da imagem, seja na fase de treinamento ou na fase de rotulação.

Todos os métodos de classificação de padrões descritos nas seções subsequentes
baseiam-se em algum destes paradigmas de aprendizagem.

3.2 Classificador Bayeseano

O classificador bayeseano por máxima verossimilhança (Maxver) é um método
estat́ıstico de classificação de padrões baseado em aprendizagem supervisionada.
Richards & Jia (2006) afirmam que este é o método mais utilizado em aplicações
com o objetivo de classificar uma imagem obtida por sensoriamento remoto.

Sejam x = [x1, x2, . . . , xn]T um vetor de padrões n-dimensional e M classes de
padrões ω1, ω2, . . . , ωM , o problema básico em reconhecimento de padrões por decisão
teórica se resume a encontrar M funções de decisão d1(x), d2(x), . . . , dM(x), tal que
se x pertencer à classe ωi, então:

di(x) > dj(x) ∀j 6= i (3.1)



CAPÍTULO 3. CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS 13

Como a probabilidade p(ωi | x) indica a verossimilhança de ωi ser a classe correta
para x, pode-se reescrever o classificador da equação 3.1 como:

x ∈ ωi, se p(ωi | x) > p(ωj | x) ∀j 6= i (3.2)

Infelizmente o classificador da equação 3.2 não é útil, pois p(ωi | x) é desco-
nhecida. No entanto, se houverem amostras aleatórias suficientes à disposição, é
posśıvel estimar p(x | ωi), ou seja, a probabilidade de que um padrão x pertença à
classe ωi. De acordo com o teorema de Bayes, as probabilidades p(ωi | x) e p(x | ωi)
estão relacionadas da seguinte forma [Meyer 1983]:

p(ωi | x) =
p(x | ωi)p(ωi)∑M

k=1 p(x | ωk)p(ωk)
(3.3)

onde p(ωi) é a probabilidade de ocorrência da classe ωi.
Como o denominador da equação 3.3 (soma das probabilidades totais) é igual

para todas as classes, a equação 3.3 pode ser aplicada em 3.2 da seguinte forma:

p(x | ωi)p(ωi)∑M
k=1 p(x | ωk)p(ωk)

>
p(x | ωj)p(ωj)∑M

k=1 p(x | ωk)p(ωk)

p(x | ωi)p(ωi) > p(x | ωj)p(ωj) (3.4)

Aplicando o logaritmo na equação 3.4, tem-se :

ln p(x | ωi) + ln p(ωi) > ln p(x | ωj) + ln p(ωj) ∀j 6= i (3.5)

Como a probabilidade p(x | ωi) pode ser estimada através das amostras de
treinamento e a probabilidade p(ωi) pode ser estimada pelo usuário, a equação 3.5
surge como um estimador de uso prático resultando na função de decisão:

di(x) = ln p(x | ωi) + ln p(ωi) (3.6)

Assumindo que as classes de padrões apresentam distribuição de probabilidade
gaussiana e levando em conta que os vetores de padrões são variáveis aleatórias
n-dimensionais, a função de decisão 3.6 pode ser reescrita como:

di(x) = ln

{
1

(2π)n/2|Ci|1/2
exp

[
−1

2
(x−mi)

T C−1
i (x−mi)

]}
+ ln p(ωi)

di(x) = ln p(ωi)−
n

2
ln 2π − 1

2
ln |Ci| −

1

2

[
(x−mi)

T C−1
i (x−mi)

]
(3.7)

em que mi e Ci são, respectivamente, o vetor médio e a matriz de covariância da
classe ωi estimados pelas equações 3.8 e 3.9 [Richards & Jia 2006], onde |Ci| é o
determinante desta matriz e Ni é a quantidade de amostras da classe ωi.
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mi = Ei {x} =
1

Ni

∑
x∈ωi

x (3.8)

Ci = Ei

{
(x−mi)(x−mi)

T
}

=
1

Ni

∑
x∈ωi

[(x−mi)(x−mi)
T ] (3.9)

Como o termo (n/2) ln 2π é o mesmo para todas as classes, este pode ser elimi-
nado da equação 3.7, resultando na seguinte função de decisão:

di(x) = ln p(ωi)−
1

2
ln |Ci| −

1

2

[
(x−mi)

T C−1
i (x−mi)

]
(3.10)

Quando não há conhecimento sobre as probabilidades p(ωi), assume-se que todas
as classes possuem a mesma probabilidade de ocorrência.

Uma consequência do classificador da equação 3.2 é a de que cada padrão será
atribúıdo a alguma classe ωi, independente de quão pequena seja a probabilidade
de que o padrão pertença à classe. Este fato, chamado de classificação pobre por
Richards & Jia (2006), é ilustrado na Figura 3.1a.

x

ω1

ω2

Classificado como ω1

(questionável)

Classificado como ω2
(aceitável)

(a)

x

Regiões não-classificadas

Limiar

ω1

ω2

(b)

Figura 3.1: Exemplos de classificações pobres (a) e de utilização de limiar (b).
Adaptado de Richards & Jia (2006).

A superposição de classes pode ocorrer devido à natureza similar de certas classes
ou a uma quantidade insuficiente de padrões de treinamento. Uma forma de evitar
a classificação pobre é adotar um limiar para o processo de classificação conforme
ilustrado na Figura 3.1b. Desta forma, padrões cujas probabilidades relativas às
classes estejam abaixo do limiar definido não serão classificados [Richards & Jia
2006]. Aplicando o limiar, o classificador agora toma a forma:

x ∈ ωi, se di(x) > dj(x) ∀j 6= i (3.11)

e di(x) > Ti (3.12)

onde Ti é o limiar relativo à classe ωi. Para estimação de Ti, é válido assumir que
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uma classificação é aceitável se:

ln p(ωi)−
1

2
ln |Ci| −

1

2

[
(x−mi)

T C−1
i (x−mi)

]
> Ti, (3.13)

ou seja,

(x−mi)
T C−1

i (x−mi) < −2Ti − ln |Ci|+ 2 ln p(ωi) (3.14)

Como foi assumido que x é uma variável aleatória gaussiana, verifica-se que o
lado esquerdo da equação 3.14 possui uma distribuição qui-quadrada com n graus
de liberdade [Richards & Jia 2006] e, como consequência, o valor de Ti pode ser
obtido através da equação:

Ti = −X
2
− 1

2
ln |Ci|+ ln p(ωi) (3.15)

O valor de X pode ser obtido a partir de uma tabela com distribuição qui-
quadrada para n (graus de liberdade) igual a dimensionalidade do espaço multies-
pectral [Richards & Jia 2006] e probabilidade P (χ2

n ≤ x) igual ao limiar definido
para a classificação.

O classificador bayesiano por máxima verossimilhança trabalha com a hipótese de
que os dados seguem uma distribuição gaussiana, o que pode se mostrar indevido em
determinadas aplicações. Além disso, segundo Richards & Jia (2006), é necessária
uma quantidade mı́nima de amostras independentes para uma boa estimativa dos
vetores médios e matrizes de covariância das classes. Na prática, recomendam uma
quantidade mı́nima de 10n padrões de treinamento por classe, e se posśıvel 100n por
classe, para garantir a independência das amostras e evitar a ocorência de matrizes
singulares. Para dados com baixa dimensionalidade (5 a 6 bandas) estes números
geralmente podem ser obtidos, mas para dados com alta dimensionalidade este é um
aspecto que pode se mostrar dif́ıcil de ser atingido.

3.3 Redes Neurais Artificiais

As redes neurais artificais (RNAs) são máquinas computacionais de processa-
mento paralelo que vêm sendo utilizadas com sucesso em várias aplicações como,
por exemplo, controle adaptativo, processamento de sinais, classificação de padrões
e sensoriamento remoto [e.g., Gonçalves et al. 1996]. Diz-se que as redes neurais
artificiais são inteligentes devido à sua capacidade de adquirir conhecimento ao inte-
ragir com seu ambiente através de um processo de aprendizagem [Haykin 2001]. Esta
é uma caracteŕıstica que faz com que as redes neurais artificiais apresentem algumas
vantagens em relação aos classificadores estat́ısticos, tais como, não ser necessário
assumir distribuições de probabilidade dos dados, capacidade de generalização em
ambientes com rúıdo e de aprender padrões complexos [Ji 2000]. Neste contexto,
generalização significa a capacidade de apresentar uma resposta adequada para uma
entrada desconhecida com base nos sinais vistos anteriormente.
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Os cérebros biológicos com sua capacidade de processamento não-linear e para-
lelo foram a grande inspiração para as redes neurais artificiais. Assim, uma RNA
é formada por unidades básicas de processamento conhecidas como neurônios arti-
ficiais. A natureza dos neurônios de uma rede determina em que ambiente ela se
mostrará adequada. Neurônios não-lineares permitem que a rede atue em domı́nios
não-lineares (e.g. dados com distribuição gaussiana, sinal de voz).

Um neurônio pode estar ligado a outros neurônios através de conexões chamadas
de conexões sinápticas. Cada conexão geralmente possui um valor numérico, conhe-
cido como peso sináptico, responsável por armazenar o conhecimento adquirido pela
rede [Haykin 2001].

Os neurônios de uma rede neural são agrupados em camadas e as conexões si-
nápticas geralmente ocorrem entre neurônios de camadas distintas. A forma como
os neurônios são conectados e organizados em camadas é definida pela topologia da
rede. A rede neural mais básica, em termos de arquitetura, é constitúıda de uma
camada de entrada composta por neurônios de entrada conectados aos neurônios de
uma camada de sáıda, também conhecida como rede de camada única. A denomina-
ção camada única é em referência à camada de sáıda, pois os neurônios de entrada
não realizam qualquer computação, servindo apenas como receptores do sinal de
entrada.

Uma rede neural também pode ser formada por uma camada de entrada, uma
camada de processamento de sáıda e uma ou mais camadas ocultas de processa-
mento. Estas camadas ocultas localizam-se entre a camada de entrada e a camada
de sáıda. Estas duas formas de redes neurais podem ser do tipo alimentadas adiante,
o que significa que um sinal de entrada é propagado sem volta a partir da camada
de entrada para as camadas seguintes. A Figura 3.2a exibe uma rede neural de ca-
mada única enquanto que a Figura 3.2b mostra uma rede neural com uma camada
de entrada, uma camada oculta e uma camada de sáıda.

(a) (b)

entrada saída entrada saída

Figura 3.2: (a) Rede neural de camada única alimentada adiante. (b) Rede neural
de múltiplas camadas alimentada adiante.
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3.3.1 Processos de Aprendizagem

Uma rede neural adquire conhecimento a partir da interação com o ambiente
através de um processo de aprendizagem, cuja função é modificar os pesos sináp-
ticos de forma ordenada com o objetivo de armazenar o conhecimento. O tipo de
aprendizagem é determinado pela maneira através da qual a modificação dos parâ-
metros ocorre [Haykin 2001].

Um algoritmo de aprendizagem é um conjunto pré-estabelecido de regras bem-
definidas que realiza as alterações sinápticas de uma rede neural. Existem vários
algoritmos de aprendizagem descritos na literatura, cada um voltado para um tipo
espećıfico de rede. Em geral, tais algoritmos se baseiam em um ou mais processos de
aprendizagem de natureza mais ampla (e.g., aprendizagem competitiva), obedecendo
algum dos paradigmas de aprendizagem apresentados na seção 3.1.

A aprendizagem por correção de erros é um processo de aprendizagem utilizado
por vários algoritmos de aprendizagem. Ao ser estimulada por um sinal de entrada,
uma rede neural produz um sinal de sáıda que será utilizado para calcular o sinal de
erro da rede. Este sinal de erro é utilizado para acionar um mecanismo de controle
que ajusta, de forma corretiva, os pesos sinápticos da rede com o intuito de tornar
o sinal de sáıda mais próximo da resposta desejada [Haykin 2001].

Um mecanismo de ajuste amplamente utilizado é o de minimização de uma
função de custo definida com base no sinal de erro como, por exemplo, o erro médio
quadrático. É interessante salientar que esta forma de aprendizagem pressupõe que
o sinal de erro seja mensurável. No caso da aprendizagem supervisionada, o sinal
de erro é comumente calculado como o vetor diferença entre a resposta desejada e a
sáıda gerada pela rede neural.

Um processo utilizado principalmente em redes auto-organizadas (i.e., que apren-
dem de forma não-supervisionada) é a aprendizagem competitiva. Nas redes neurais
baseadas neste processo de aprendizagem, somente um neurônio de sáıda se torna
ativo quando a rede é apresentada um padrão de entrada. Este modelo também é
conhecido como o vencedor leva tudo, visto que somente um neurônio é ativado por
vez. Para que um neurônio k seja vencedor, seu campo local induzido (i.e., sinal de
resposta) a um padrão de entrada x deve ser o maior entre todos os neurônios da
rede [Haykin 2001]. A aprendizagem é realizada através da atualização dos pesos
sinápticos do neurônio vencedor, enquanto que os pesos sinápticos dos neurônios
restantes não sofrem alteração.

3.3.2 Mapa Auto-Organizável de Kohonen

Ao apresentar um sinal de entrada a uma rede neural alimentada adiante, todos
os neurônios da camada de sáıda são ativados, ou seja, cada neurônio de sáıda gera
um valor numérico. O resultado é que uma rede neural deste tipo gera como sinal
de sáıda um vetor de componentes numéricos com dimensão igual à quantidade de
neurônios de sáıda.

Diferentemente desta última categoria de redes neurais, o mapa auto-organizável
de Kohonen, ou rede SOM, encontra-se em uma classe de redes neurais em que
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apenas um neurônio, ou subconjunto de neurônios, da camada de sáıda é ativado
assim que um vetor de entrada é apresentado à rede. O neurônio i a ser ativado é
determinado por uma forma de competição do tipo o vencedor leva tudo, ou seja,
dado um vetor de entrada x, i é o ı́ndice do neurônio mais próximo de x segundo a
distância euclidiana.

Outra caracteŕıstica marcante de uma rede SOM é a sua estrutura de rede sempre
constitúıda de uma camada de entrada e uma camada de sáıda totalmente conecta-
das. Os neurônios da camada de sáıda são organizados em uma grade que geralmente
possui uma ou duas dimensões. Esta grade, junto com seu sistema de coordenadas,
tem a responsabilidade de definir os relacionamentos de vizinhança entre os neurô-
nios de sáıda.

Ao estimular uma rede SOM treinada, a localização espacial do neurônio ven-
cedor na grade é de grande importância, pois esta localização corresponde a um
domı́nio particular de padrões de entrada [Kohonen 1990]. O treinamento de uma
rede SOM faz com que neurônios topologicamente próximos formem regiões repre-
sentativas de determinados grupos de padrões de entrada, resultando na idéia de
mapa.

Ainda segundo Kohonen (1990), as redes SOM têm sido utilizadas em tarefas si-
milares às que outras rede neurais mais “tradicionais” vem sendo aplicadas: reconhe-
cimento de padrões, robótica, controle de processos e processamento de informação
semântica.

Algoritmo de Aprendizagem

O termo auto-organizável de uma rede SOM é justificado pela forma de apren-
dizagem não-supervisionada pela qual esta rede adquire conhecimento. Como neste
paradigma de aprendizagem não há a figura do professor para indicar a classe de
cada padrão de entrada, o treinamento faz com que a rede SOM realize um agrupa-
mento (clustering) dos padrões de entrada. Dependendo da topologia adotada para
a grade da rede, cada agrupamento de dados pode ser representado por um ou mais
neurônios.

Além da aprendizagem não-supervisionada, o treinamento do mapa de Kohonen
utiliza a aprendizagem competitiva e o conceito de vizinhança topológica para re-
alizar o ajuste de seus pesos sinápticos. O processo competitivo acontece quando
é determinado o neurônio vencedor i em resposta a apresentação de um padrão de
entrada à rede. Em seguida, ocorre a adaptação sináptica do neurônio vencedor i e
dos seus vizinhos mais próximos segundo a função topológica hj,i, na qual o ı́ndice
j representa um neurônio pertencente a esta vizinhança.

A vizinhança determinada por hj,i deve decair suavemente com a distância late-
ral di,j entre i e seus vizinhos. Como efeito, a ativação do neurônio i terá grande
influência nos neurônios mais próximos e pouca influência nos neurônios mais dis-
tantes, de acordo com a topologia da grade. Segundo Haykin (2001), uma função
de vizinhança topológica hj,i deve satisfazer os seguintes requisitos:

• A vizinhança topológica hj,i é simétrica em relação ao ponto máximo definido
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por di,j = 0;

• A amplitude da vizinhança topológica hj,i decresce monotonamente com o
aumento da distância lateral di,j, decaindo a zero para di,j →∞.

Ainda de acordo com Haykin (2001), uma função que satisfaz as exigências acima
e que independe da localização do neurônio vencedor é a função gaussiana:

hj,i = exp

(
−
d2

j,i

2σ2

)
(3.16)

onde o parâmetro σ representa a largura efetiva da vizinhança topológica, definindo
o grau com o qual os vizinhos do neurônio vencedor participam da aprendizagem.

A distância lateral di,j é determinada pela topologia da grade adotada para a
rede, e não por alguma medida de distância no espaço dos vetores de entrada. No
caso de uma grade unidimensional têm-se di,j = |j − i|.

Outro requisito do algoritmo de treinamento é que o tamanho da vizinhança
topológica diminua com o tempo. Uma forma de atingir esse objetivo com a função
gaussiana é diminuir a largura σ com tempo n:

σ(n) = σ0 exp

(
− n
τ1

)
n = 0, 1, 2, . . . (3.17)

onde o valor de σ0 é o valor de σ no ińıcio do treinamento e τ1 é uma constante de
tempo. Assim, a função de vizinhança topológica assume a forma:

hj,i = exp

(
−

d2
j,i

2σ2(n)

)
n = 0, 1, 2, . . . (3.18)

A seguir, é citado o resumo do algoritmo de treinamento da rede SOM apresen-
tado por Haykin (2001):

1. Inicialização. Escolha valores aleatórios para os vetores de peso
iniciais wj(0). A única restrição aqui é que os wj(0) sejam diferentes
para j = 1, 2, . . . , l, onde l é o número de neurônios na grade. Um outro
modo de inicializar o algoritmo é selecionar os vetores de peso wj(0)
a partir do conjunto dispońıvel de vetores de entrada {xi}Ni=1 de forma
aleatória.

2. Amostragem. Retire uma amostra x do espaço de entrada com
uma certa probabilidade; o vetor x representa o padrão de ativação que
é aplicado à grade. A dimensão do vetor x é igual a m.

3. Casamento por similaridade. Encontre o neurônio vencedor i(x)
no passo de tempo n usando o critério da mı́nima distância euclidiana:

i(x) = arg min
j
‖x(n)−wj‖ j = 1, 2, . . . , l

4. Atualização. Ajuste os vetores de peso sináptico de todos os
neurônios usando a fórmula de atualização
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wj(n+ 1) = wj(n) + η(n)hi(x),j(n)(x(n)−wj(n))

onde η(n) é o parâmetro da taxa de aprendizagem e hi(x),j(n) é a função
de vizinhança topólogica centrada no neurônio vencedor i(x);

5. Continuação. Continue com o passo 2 até que não sejam observa-
das modificações significativas no mapa de caracteŕısticas.

Para melhor desempenho do algoritmo, o parâmetro de taxa de aprendizagem
η(n) deve iniciar com um valor próximo a 0,1 e decrescer gradualmente com o tempo,
mas permanecendo acima de 0,01. Isto pode ser atingido adotando os valores η0 =
0, 1 e τ2 = 1000 na seguinte equação de decaimento exponencial para η(n):

η(n) = η0 exp

(
− n
τ2

)
n = 0, 1, 2, . . . (3.19)

onde τ2 é uma outra constante de tempo.

Classificação de Padrões

Devido a aprendizagem não-supervisionada, o mapa de Kohonen realiza um agru-
pamento (clustering) de dados ao invés de uma classificação de padrões. Agrupa-
mento é um processo que reúne padrões espacialmente vizinhos, enquanto que clas-
sificação é um processo supervisionado que rotula padrões de acordo com algum
critério externo [Principe et al. 2000]. Assim, uma rede auto-organizada não pode
ser utilizada de forma direta para realizar uma classificação de padrões.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4Classe 1

Classe 2

Figura 3.3: Agrupamento versus classificação. Adaptado de Principe et al. (2000).

Uma maneira de realizar a classificação de padrões com uma rede baseada em
aprendizagem não-supervisionada é associar cada grupo (cluster) a uma classe como
mostra a Figura 3.3. Em uma aplicação com o objetivo de classificar uma imagem
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obtida por sensoriamento remoto, um especialista pode comparar a imagem resul-
tante com a imagem original para identificar a que classe pertence cada grupo de
padrões.

Também é posśıvel uma abordagem h́ıbrida em que são utilizados padrões de
treinamento rotulados juntamente com o mapa de Kohonen. Primeiro o mapa é
treinado da forma auto-organizada usual. O objetivo seguinte é rotular cada neurô-
nio da grade de sáıda. Isto pode ser conseguido apresentando os padrões rotulados ao
mapa, e contabilizando quantas vezes cada neurônio é ativado para cada classe. Após
a apresentação dos padrões rotulados, cada neurônio é então associado à classe para
a qual ele apresentou maior frequência de ativação. O desempenho deste classifica-
dor pode ainda ser melhorado (sintonia fina) através de um processo de quantização
vetorial [Kohonen 1990].

A capacidade de um mapa de Kohonen em separar padrões de forma correta
está diretamente ligada à quantidade de neurônios de sáıda. Infelizmente, não existe
um enunciado para determinar a quantidade mı́nima de neurônios para que a rede
trabalhe corretamente. Consequentemente, esta quantidade deve ser determinada
experimentalmente.

Vários trabalhos foram publicados descrevendo aplicações de classificação de ima-
gens obtidas por sensoriamento remoto em que a utilização do mapa de Kohonen
apresenta resultados satisfatórios, como Ji (2000), Gonçalves et al. (1996) e Oliveira
et al. (2009)).

3.3.3 Growing Neural Gas

Assim como o mapa de Kohonen, a GNG é uma rede neural auto-organizada de
camada única baseada em um modelo de aprendizagem competitiva. O “funciona-
mento” de ambas as redes é similar: apenas um neurônio da grade é ativado quando
um padrão de entrada é apresentado. Outra semelhança é com relação aos neurônios
da rede GNG, os quais também procuram refletir a topologia da distribuição dos
dados do espaço de entrada. Estas semelhanças habilitam a utilização da rede GNG
em aplicações de agrupamento de padrões, quantização vetorial e classificação de
padrões da mesma forma que o mapa de Kohonen.

Apesar das semelhanças, a rede GNG possui caracteŕısticas de aprendizagem
bem distintas da rede SOM. Talvez a maior diferença seja o fato de que a grade da
rede GNG não possui uma quantidade fixa de neurônios — o treinamento sempre
inicia a rede com dois neurônios e com o passar das iterações novos neurônios e
relacionamentos de vizinhança são adicionados e/ou exclúıdos.

Outra diferença é o modelo de aprendizagem competitiva utilizado pela rede
GNG, denominado aprendizagem competitiva Hebbiana (competitive Hebbian lear-
ning - CHL). Assumindo uma quantidade de centros <n, o prinćıpio da CHL é o
seguinte [Fritzke 1995]:

Para cada sinal de entrada x, retirado de uma distribuição P (ξ),
conecte os dois centros mais próximos (de acordo com a distância Eucli-
diana) através de uma aresta.
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O resultado é um subgrafo, chamado de triangulação de Delaunay induzida, em
que os nós correspondem aos centros (ver Figura 3.4).

Figura 3.4: Triangulação de Delaunay induzida (linhas grossas). Dois centros são
conectados apenas se a borda em comum dos seus poĺıgonos de Voronoi reside pelo
menos parcialmente em uma região em que P (ξ) > 0 (área sombreada). Adaptado

de Fritzke (1995).

Com isto em mente, somente os centros próximos dos dados de entrada desen-
volvem arestas. Os outros centros, conhecidos como unidades mortas, não são úteis
para fins de aprendizagem da topologia. Para que não ocorram unidade mortas, os
centros devem estar localizados nas regiões de <n em que P (ξ) > 0. Para atingir este
objetivo, o algoritmo de treinamento da rede GNG utiliza o método neural gas (NG)
de quantização vetorial. A idéia central do método NG é a seguinte [Fritzke 1995]:

Para cada sinal de entrada x, adapte os k centros mais próximos em
que k decresce de um valor inicial alto para um valor final pequeno.

Um valor inicial alto para k faz com que um grande número de centros sejam
adaptados. O valor de k é então reduzido até um valor em que apenas o centro mais
próximo do sinal de entrada é adaptado.

A rede GNG aprende a topologia do espaço de entrada combinando a CHL para
gerar as conexões da grade de neurônios e o método NG para distribuir os centros
no espaço de entrada.

Algoritmo de Aprendizagem

A idéia principal do algoritmo proposto por Fritzke (1995) é sucessivamente adi-
cionar novos neurônios a uma rede GNG formada inicialmente por poucos neurônios.
Esta adição é realizada com base em uma estat́ıstica de erro colhida durante os pas-
sos de adaptação anteriores, sendo que um novo neurônio sempre é adicionado entre
os dois neurônios com maior erro acumulado. Este passo do algoritmo tem como
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objetivo fazer com que a rede aprenda a respeito de todas as regiões do espaço de
entrada. Desta forma, provavelmente a caracteŕıstica mais marcante da rede GNG
seja sua topologia gerada incrementalmente e a desobrigação em se determinar a
apriori a quantidade de neurônios (centros).

A seguir, é citado o algoritmo como apresentado por Fritzke (1995):

Considere uma quantidade de sinais de entrada n-dimensionais, se-
guindo uma função de distribuição de probabilidade desconhecida P (ξ),
e uma rede GNG consistindo de:

• Um conjunto A de unidades (neurônios). Cada unidade c ∈ A
está associado a um vetor de referência wc ∈ <n. Os vetores de
referência podem ser interpretados como as posições das unidades
correspondentes no espaço de entrada.

• Um conjunto N de conexões (arestas) entre pares de unidades. Es-
tas conexões não possuem pesos ou valores associados, sendo seu
único objetivo definir estruturas topológicas de vizinhança.

0. Inicie com duas unidades a e b em posições aleatórias wa e wb em
<n.

1. Gere um sinal de entrada ξ de acordo com P (ξ).
2. Encontre a unidade s1 mais próxima e a segunda unidade s2 mais

próxima.
3. Incremente a idade de todas as arestas emanando de s1.
4. Adicione o quadrado da distância entre o sinal de entrada e a

unidade s1 a uma variável local:

∆error(s1) = ‖ws1 − ξ‖2

5. Mova s1 e seus vizinhos topológicos diretos em direção a ξ, em
frações εb e εn da distância total:

∆ws1 = εb(ξ −ws1)

∆wsn = εn(ξ −wn) para todos os n vizinhos diretos de s1

6. Se s1 e s2 são conectados por uma aresta, atribua zero para a
idade desta aresta. Se a aresta não existe, crie-a.

7. Remova as arestas com uma idade maior do que o parâmetro
amax. Se isto resultar em pontos em que não incidem arestas, remova-os
também.

8. Se a quantidade de sinais de entrada gerados é um inteiro múltiplo
de um parâmetro λ, insira uma nova unidade como a seguir:

• Determine a unidade q com maior erro acumulado.

• Insira uma nova unidade r entre q e seu vizinho f com a maior
variável de erro:

wr = 0.5(wq + wf )
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• Insira arestas conectando a nova unidade r com as unidades q e f ,
e remova a aresta original entre q e f .

• Diminua as variáveis de erro de q e f multiplicando-as por uma
constante α. Inicialize a variável de erro de r com o novo valor da
variável de erro de q

9. Diminua todas as variáveis de erro multiplicando-as por uma cons-
tante d.

10. Se um critério de parada (e.g., tamanho da rede ou alguma
medida de desempenho) ainda não foi atingido, vá para o passo 1.

Um dos objetivos principais do algoritmo é posicionar as unidades (centros) em
locais que reflitam o espaço de entrada P (ξ) > 0. Esse posicionamento é realizado
através do deslocamento do neurônio vencedor e seus vizinhos diretos em direção ao
sinal de entrada (passo 5).

A topologia, ou relações de vizinhança, dos centros é determinada pelas arestas,
as quais são criadas ou removidas dinamicamente durante a aprendizagem. As
arestas também são utilizadas pelo algoritmo para criar ou excluir porções da rede
[Lalonde 2005]. A inserção da aresta (passo 6) entre as duas unidades mais próximas
do sinal de entrada representa a aplicação da CHL. Com a inserção e remoção de
arestas, o algoritmo tenta rastrear a triangulação de Delaunay sobre a distribuição
P (ξ).

O crescimento da rede ocorre em intervalos pré-definidos pelo usuário (passo
8), denotados por um múltiplo do parâmetro λ. As unidades com maior erro são
selecionadas, um novo centro é inserido entre elas, e o erro das unidades é decrescido
em função de α. A inserção da nova unidade visa melhorar a cobertura da rede
sobre o espaço de entrada.

Em seu trabalho, Fritzke (1995) afirma que a rede GNG é capaz de explicitar
as relações topológicas importantes em uma dada distribuição P (ξ) de sinais de en-
trada. Ele reforça que uma das principais vantagens do modelo é a sua caracteŕıstica
incremental, a qual elimina a necessidade em especificar antecipadamente a quan-
tidade de unidades da rede. Ainda salienta que todos os parâmetros adotados no
treinamento são constantes ao longo do tempo, diferentemente de outros modelos
baseados em parâmetros de decaimento como o mapa de Kohonen.

3.3.4 Redes de Função de Base Radial

Como ilustrado na Figura 3.5, uma rede RBF organiza seus neurônios em três
camadas: camada de entrada, camada oculta e camada de sáıda.

Na camada de entrada, os neurônios não realizam qualquer computação, servindo
apenas como unidades sensoriais de captação dos dados de entrada.

Cada neurônio da camada oculta é totalmente conectado aos neurônios de en-
trada e de sáıda. As conexões entre os neurônios ocultos e os neurônios de entrada
não possuem pesos sinápticos. Cada neurônio oculto possui uma função de ativação
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Figura 3.5: Arquitetura da rede neural RBF.

que determina a resposta do neurônio para um dado sinal de entrada. Nestes neurô-
nios, a função de ativação deve ser uma função de base radial da forma ϕ(‖x− ti‖),
onde x é um sinal de entrada e ti é o centro do i-ésimo neurônio oculto. O centro é
um vetor com dimensão igual ao vetor de entrada.

Apesar da existência de outras funções que podem ser utilizadas, as quais fogem
do escopo deste trabalho, tipicamente adota-se a função gaussiana multivariada como
função de base radial.

Haykin (2001) sugere que o raio σ das funções gaussianas de base sejam deter-
minadas pela equação 3.20:

σ =
dmax√
2m1

(3.20)

onde m1 é a quantidade de centros da rede e dmax é distância máxima entre os
centros escolhidos.

Já na camada de sáıda, cada neurônio k possui como função de ativação a seguinte
função linear:

yk(x) =
N∑

i=1

wikϕ(‖x− ti‖) + wbias, k

onde wik é o peso sináptico entre o neurônio de sáıda k e o neurônio oculto i, yk é o
sinal de sáıda do neurônio de sáıda k e N é a quantidade de neurônios ocultos.

Aprendizagem

O conhecimento de uma rede RBF é representado pelos centros da rede e seus
pesos sinápticos. Assim, o processo de aprendizagem de uma rede RBF deve con-
templar a determinação destes dois conjuntos.

Os centros podem ser determinados a partir dos padrões de treinamento atra-
vés de uma seleção aleatória ou aplicando um método de seleção auto-organizada
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[Haykin 2001]. É posśıvel, então, a utilização de algoritmos de clustering, como o
k-means, ou de redes neurais não-supervisionadas como o mapa de Kohonen e a rede
GNG.

Já a determinação dos pesos sinápticos deve ser realizada de forma supervisio-
nada, utilizando os vetores de treinamento rotulados com as respectivas respostas
desejadas. Assim é posśıvel a aplicação da aprendizagem por correção de erro citada
na seção 3.3.1.

Outra alternativa para determinação dos pesos sinápticos é utilizar o método
da matriz pseudoinversa [Haykin 2001] para calcular os pesos sinápticos de forma
direta. Este método tem a vantagem de acelerar o processo de treinamento da rede,
evitando o processo iterativo tipicamente mais demorado.

Seguindo este racioćınio, temos que a matriz W de pesos sinápticos é dada por

W = G+d (3.21)

onde d é o vetor resposta desejada do conjunto de treinamento e G+ é a pseu-
doinversa da matrix G. Considerando que as unidades ocultas utilizam a função
gaussiana como função de base, a matriz G é definida como

G = {gji} = exp(−N
d2
‖xj − ti‖2) (3.22)

onde xj é o j-ésimo vetor de treinamento, ti é o i-ésimo centro e N é a quantidade
de neurônios ocultos da rede.

Na prática, a matriz pseudoinversa G+ é calculada através de métodos de de-
composição de valor singular.

Classificação de Padrões

Em uma aplicação de classificação de padrões, a camada de sáıda da rede RBF é
tipicamente configurada com uma quantidade M de neurônios igual à quantidade de
classes do problema. Como cada padrão de treinamento deve ser associado a uma
classe ωk, é definido um conjunto de vetores [d0,d1, . . . ,dM ] de respostas desejadas
em que

dki =

{
1 para i = k
−1 (ou 0) para i 6= k

Assim, cada vetor dk representa uma classe ωk, criando-se o mapeamento ilus-
trado na Figura 3.6.

Por tratar-se de uma rede alimentada adiante, em uma rede RBF todos os neurô-
nios de sáıda são ativados quando um sinal de entrada x é apresentado à rede. Desta
forma, a rede gera como sáıda um vetor y = [y0, y1, . . . , yM ]. Como, na maioria dos
casos, os componentes de y não serão iguais aos extremos definidos, e sim iguais a
valores contidos no intervalo ([1;−1] ou [1; 0]), a classe ωk de x pode ser determinada
pela função de mapeamento f(dk), em que k é o ı́ndice do componente de maior
magnitude em y.
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Figura 3.6: Função de mapeamento entre os vetores de resposta desejada e as
classes do problema.

A capacidade de uma rede RBF para separar padrões ou aproximar funções é
fortemente influenciada pela quantidade de neurônios ocultos. Infelizmente não há
um enunciado que indique a quantidade necessária para que uma rede RBF seja
capaz de resolver um problema [Principe et al. 2000]. Logo, este é um aspecto que
deve ser resolvido experimentalmente.

Muitos trabalhos foram publicados descrevendo a capacidade das redes RBF,
inclusive em aplicações de sensoriamento remoto como relatado por Nishida (1998),
Bruzzone & Prieto (1999), Rollet et al. (1998) e Ribeiro et al. (2008).

3.4 Avaliação de classificadores

Classificadores distintos apresentam resultados diferentes para um mesmo con-
junto de dados. Isto se deve por várias razões: natureza dos dados, precisão do
classificador, quantidade de amostras de treinamento, entre outros. Para verificar a
precisão de um classificador, faz-se necessário a utilização de um ou mais métodos
de avaliação, cujos resultados indicarão o grau de confiança do método utilizado,
indicando se a tarefa de classificação já pode ser conclúıda.

Para evitar um comportamente tendencioso do classificador, os métodos de ava-
liação devem ser realizados sobre um conjunto de padrões distintos dos utilizados
no treinamento [Pedrini & Shwartz 2008]. Este conjunto é geralmente denominado
como conjunto de teste ou conjunto de validação. Também é importante salientar
que a avaliação é realizada após o treinamento do classificador.

A taxa ou ı́ndice de acerto, determinada pela equação 3.23, indica o percentual
de padrões rotulados corretamente pelo classificador:

y = k/N (3.23)

onde k é a quantidade de padrões de teste rotulados de forma correta, y é o ı́ndice
do acerto e N é a quantidade de padrões de teste.
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Nas situações em que se deseje avaliar a precisão do classificador para determi-
nadas classes, o que não é posśıvel através do ı́ndice de acerto, utiliza-se a matriz de
confusão, a qual tabula, por classe, a quantidade de padrões classificados de forma
certa e errada.

Caracterizada como a matriz quadrada C, a matriz de confusão apresenta um
número de linhas equivalente ao número de classes presentes no experimento, em que
a entrada ci,j indica o número de amostras atribúıdas à classe ωi dado que a classe
correta é a ωj. Dessa maneira, os elementos contidos na diagonal principal da matriz
denotam o número de amostras classificadas corretamente [Pedrini & Shwartz 2008].

O mais comum é que os erros de comissão sejam alocados nas linhas, o que faz
com que os erros de omissão sejam distribúıdos nas colunas. O ı́ndice de acerto pode
ser determinado a partir da matriz de confusão, dividindo a soma dos elementos da
diagonal principal pela quantidade total de padrões de teste.

Em sensoriamento remoto, é comum a utilização de uma taxa de acerto pon-
derada pela quantidade de amostras de cada classe conhecida como ı́ndice Kappa,
dada pela equação 3.24 [Richards & Jia 2006]:

K =
N
∑

k ckk −
∑

k(ck+ · c+k)

N2 −
∑

k(ck+ · c+k)
(3.24)

em que

ci+ =
∑

j

cij (i.e., a soma dos elementos da linha i)

c+j =
∑

i

cij (i.e., a soma dos elementos da coluna j)

onde cij representa o elemento da matriz C na linha i, j, N é a quantidade total de
padrões de teste e K é o ı́ndice Kappa.

Wilkinson (2005) considera o ı́ndice Kappa como uma medida mais precisa do que
ı́ndice de acerto, visto que são levadas em conta as probabilidades de ocorrência das
classificações corretas. A Tabela 3.1 indica os ńıveis de aceitação para a classificação
de imagens obtidas por sensoriamento remoto.

Índice Kappa (K) Aceitação

K ≤ 0,4 Pobre

0,4 < K < 0,8 Razoável

K ≥ 0,8 Excelente

Tabela 3.1: Nı́veis de aceitação, segundo o ı́ndice Kappa, de uma imagem
classificada. Fonte: Moreira et al. (2009).
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Classificador Neural Hı́brido

Os trabalhos descritos em Nishida (1998), Bruzzone & Prieto (1999), Rollet
et al. (1998) e Ribeiro et al. (2008) mostram que a rede RBF pode ser utilizada
como classificador em aplicações de sensoriamento remoto, desde que a quantidade
de unidades ocultas seja selecionada adequadamente e os centros sejam posicionados
de forma a evitar ocorrência de mixed clusters.

A seleção dos centros pode ser realizada aplicando um algoritmo de clustering
que utilize como entrada os padrões de treinamento. Em tese, isto deveria ser
suficiente para um bom posicionamento dos centros. Entretanto, uma quantidade
insuficiente de centros pode favorecer ocorrência de mixed clusters [Bruzzone &
Prieto 1999]. Como muitos algoritmos de clustering trabalham com uma quantidade
fixa de grupos, isto resulta em um processo de tentativa e erro — caso a rede RBF não
apresente bom desempenho, a quantidade de centros é alterada, uma nova seleção
de centros é realizada e uma nova rede é treinada.

Surge, então, a necessidade de um método de agrupamento em que a deter-
minação antecipada de clusters não seja necessária. Além disso, é desejável que
após avaliar uma rede RBF e chegar-se à conclusão de que a seleção ou quantidade
atual de centros não é adequada, o método aproveite a aprendizagem adquirida no
processamento anterior.

Diante destes requisitos, a rede GNG desponta com as seguintes caracteŕısticas
que a elegem como um método de seleção de centros: cobertura adequada do espaço
de entrada, evitando a ocorrência de mixed clusters, e inserção incremental de uni-
dades ocultas, desobrigando a determinação antecipada da quantidade de clusters.

Assim, com intuito de evitar o processo de tentativa e erro por parte do usuário
e obter ótimos ńıveis de classificação, este caṕıtulo propõe um classificador neural
h́ıbrido que procura aproveitar as caracteŕısticas desejáveis das redes neurais de
função de base radial e Growing Neural Gas.

4.1 Classificador Hı́brido

O classificador h́ıbrido, o qual consiste basicamente de uma rede RBF e uma
rede GNG, segue um algoritmo de treinamento cujo fluxo está ilustrado na Figura
4.1.
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Em essência, o algoritmo realiza um processo de tentativa e erro semelhante ao
que seria feito manualmente ao se tentar descobrir a quantidade de centros neces-
sários para convergência da rede RBF. As vantagens estão na automatização do
processo manual e no reaproveitamento da rede GNG utilizada em épocas anterio-
res, a qual já possui conhecimento a respeito do espaço de entrada. Isto gera um
ganho de tempo no treinamento do classificador, visto que a seleção dos centros (i.e.,
aprendizagem da rede GNG) não é refeita a partir do zero.

Início

Apresentação de padrões de treinamento à 
rede GNG

Cria rede RBF com centros iguais aos pesos 
da rede GNG. Pesos da rede RBF calculados 

pelo método da  matriz pseudo-inversa

Cálculo do índice Kappa

Índice Kappa >= kmin ou 
quantidade de centros >= Mmax?

Sim

Fim do treinamento

Não

Figura 4.1: Fluxograma do algoritmo de treinamento do classificador h́ıbrido.

A descrição detalhada do algoritmo de treinamento é apresentada a seguir:

Considerando um conjunto A de padrões de treinamento e um con-
junto B de padrões de teste:

1. Crie uma rede GNG cujos pesos sinápticos dos dois neurônios
iniciais são retirados arbitrariamente de A.

2. Treine a rede GNG apresentando-a a todos os padrões pertencentes
a A (época de treinamento).

3. Crie uma rede RBF com uma quantidade N de neurônios ocultos
igual à quantidade atual de neurônios da rede GNG, selecionando os
pesos sinápticos da rede GNG como centros da rede RBF. Determine os
pesos sinápticos da rede RBF pelo método da matriz pseudoinversa.

4. Com a rede RBF, calcule o valor k do ı́ndice Kappa a partir dos
padrões presentes em B. Se k for menor do que um valor kmin defi-
nido pelo usuário e N for menor do que uma quantidade Mmax também
definida pelo usuário, volte para o passo 2.
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No passo 1, o algoritmo é iniciado com a criação da rede GNG, a qual sempre
começa com dois neurônios escolhidos ao acaso ou a partir dos dados de entrada
como descrito por Fritzke (1995).

O passo 2 do algoritmo pode ser descrito como uma época de treinamento, na
qual cada padrão de treinamento é apresentado uma única vez à rede GNG. Ao
final da época, a rede GNG provavelmente terá crescido, aumentando a cobertura
do espaço de entrada. Esta etapa do algoritmo constitui a parte não-supervisionada
de seleção dos centros da rede RBF.

A seguir, no passo 3, o algoritmo cria uma rede RBF utilizando os pesos sinápticos
da rede GNG como centros. Os pesos sinápticos da rede RBF são determinados
pelo método da matriz pseudoinversa a partir dos centros da rede e dos padrões
de treinamento juntamente com suas respectivas respostas desejadas, constituindo
a etapa de treinamento supervisionado.

No passo 4, o qual ocorre após o treinamento, é verificado se a rede RBF atual é
capaz de atingir o desempenho esperado, ou seja, se o ı́ndice Kappa de classificação
da rede, para os padrões de teste, atinge um valor mı́nimo especificado pelo usuá-
rio. Além do ı́ndice Kappa mı́nimo, o algoritmo também verifica se a quantidade de
centros da rede RBF atual já alcançou ou ultrapassou uma quantidade máxima defi-
nida pelo usuário. A quantidade limite de centros garante que o algoritmo encerrará
em um dado momento, já que, dependendo do problema, uma grande quantidade
de centros não garante que a rede possa atingir o ı́ndice Kappa mı́nimo desejado.
Caso as condições de parada não sejam atingidas, é realizada uma nova época de
treinamento da rede GNG e o processo é repetido.
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Estudos de Caso

Com o intuito de verificar a eficácia do classificador h́ıbrido, neste caṕıtulo são
descritos três experimentos realizados juntamente com os resultados obtidos. O
primeiro estudo de caso definiu duas classes de uso do solo na classificação de uma
composição RGB gerada a partir das bandas 2, 3 e 4 do sensor CCD/CBERS-2. O
segundo experimento realizou a classificação de uma imagem multiespectral gerada
pelo sensor ETM+/Landsat7, bandas 1, 2, 3, 4 e 5, na qual foram definidas quatro
classes de uso do solo. Por fim, o terceiro experimento realizou a contagem de
coqueiros presentes em uma fotografia aérea de uma plantação.

5.1 Experimento 1

O estudo de caso foi uma replicação do experimento descrito por Étore et al.
(2009), cujo objetivo é realizar o levantamento da vegetação nativa em uma região
de Cerrado. Para tal, foi utilizada uma composição RGB falsa-cor de uma imagem
CCD/CBERS-2, bandas 2, 3 e 4, captada em 30 de março de 2004, cuja área está
localizada no munićıpio de Gurupi-TO. A Figura 5.1 ilustra a imagem utilizada, a
qual passou por um processo de realce de contraste.

Figura 5.1: Composição falsa-cor da imagem utilizada no experimento 1. Foram
consideradas as bandas 2(B), 3(G) e 4(R). Adaptado de INPE (2010).
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O levantamento de regiões da imagem pode ser realizado através de um processo
de classificação que gera uma nova imagem, na qual cada pixel é associado com
um rótulo, ou cor, de determinada classe de uso do solo. Em seguida, o percen-
tual de cada classe na imagem pode ser determinado através da contagem de pixels
associados a cada classe. Para tal, foram definidas duas classes de uso do solo:
Vegetação (cor verde) e Outros (cor cinza). A classe Vegetação compreende as prin-
cipais fitofisionomias do bioma Cerrado (estratos herbáceo-arbustivo, arborescente e
arbóreo), enquanto que a classe Outros compreende as pastagens, solos descobertos,
lagos/represas, estradas, rodovias, construções e demais alvos que não façam parte
da vegetação de Cerrado.

Como não foi posśıvel obter os mesmos dados (imagens e amostras) que os uti-
lizados por Étore et al. (2009), foram realizadas duas classificações para fins de
comparação: uma com o classificador Maxver e a outra com o classificador h́ıbrido.
A aplicação do realce de contraste na imagem analisada teve como objetivo a obten-
ção de uma figura semelhante à utilizada no trabalho original. A Figura 5.2 ilustra
o processo adotado nas duas classificações.

 Seleciona amostras (pixels) a partir da 
imagem

Treina classificador com as amostras 
selecionadas

Gera mapa temático apresentando todos os 
pixels da imagem ao classificador já treinado

Figura 5.2: Visão geral do processo de classificação.

Os dois classificadores foram treinados e testados com os mesmos conjuntos de
padrões: 57 vetores de treinamento (25 para a classe Vegetação e 32 para a classe
Outros) e 59 amostras de validação (44 para a classe Vegetação e 15 para a classe
Outros). Cada padrão, ou vetor, foi composto por três componentes, cada um re-
presentando o valor de brilho de um componente RGB da imagem. Adicionalmente,
todos os componentes dos padrões foram normalizados para o intervalo [-1; 1].

As amostras de treinamento e de validação foram selecionadas a partir das lo-
calidades indicadas no artigo [Étore et al. 2009]. No entanto, esta foi uma tarefa
baseada em análise visual humana, o que pode ter levado a erros de posicionamento
em pontos localizados em regiões de fronteira.

O classificador Maxver foi configurado sem limiar de aceitação.
Para o classificador h́ıbrido foram adotados como critérios de parada um valor

mı́nimo de 0,91 para o ı́ndice Kappa e uma quantidade limite de 50 neurônios.
A rede GNG foi configurada com parâmetros α = 0, 5, εb = 0, 2, εn = 0, 006,
amax = 28, λ = 57 e d = 0, 995, o que fez com que fossem acrescentados em média
dois neurônios a cada época de treinamento. Para a rede RBF foi adotada a função
gaussiana multivariada como função de base, e a determinação dos pesos sinápticos
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foi realizada pelo método da matriz pseudoinversa. Foram executadas três épocas
de treinamento do classificador, o que resultou em uma quantidade final de cinco
centros.

Ambos classificadores apresentaram um ı́ndice Kappa igual a 1,0 quando avalia-
dos com os padrões de validação, significando a ausência de erros. Vale lembrar que
a validação é realizada a partir de um conjunto de pixels e não por toda a imagem.
Este resultado foi superior ao ı́ndice Kappa de 0,88 obtido por Étore et al. (2009)
com o classificador Maxver.

A Figura 5.3 ilustra o resultado final da classificação pelos dois métodos. Por
análise visual é posśıvel constatar que o classificador h́ıbrido gerou uma imagem
com áreas mais uniformes enquanto que o classificador Maxver gerou uma imagem
com áreas mais granuladas. Outra diferença foi a atribuição de pequenas áreas
pelo classificador Maxver como Vegetação e que o classificador h́ıbrido rotulou como
Outros. No geral, ambos geraram imagens semelhantes e com pequenas diferenças,
classificando poucas regiões de forma errônea. Os ı́ndices Kappa obtidos juntamente
com as imagens geradas atestam ótimos resultados alcançados pelos dois métodos.

(a) (b)

Figura 5.3: Imagens resultantes (mapas temáticos) da classificação pelo
classificador Maxver(a) e pelo classificador h́ıbrido(b). As áreas verdes

correspondem à classe Vegetação, enquanto que as áreas cinza correspondem à
classe Outros.

Aqui vale destacar a necessidade de realizar uma boa escolha das amostras de
validação para o classificador h́ıbrido. Ao utilizar algumas amostras duvidosas, isto
é, provavelmente rotuladas erroneamente, a rede GNG necessitou de uma quantidade
de neurônios próxima do valor limite e a diferença entre as imagens geradas pelos
dois métodos foi mais acentuada do que é visto entre as imagens da Figura 5.3. A
exclusão de algumas amostras de validação foi o fator principal na obtenção de um
ı́ndice Kappa superior ao relatado por Étore et al. (2009).
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Outro fator importante para o ótimo desempenho apresentado pelos classificado-
res é a baixa complexidade do problema, a qual é justificada por uma baixa sobre-
posição das amostras de diferentes classes nos canais de cor da imagem. Ao analisar
os histogramas ilustrados na Figura 5.4, é posśıvel verificar que cada componente
RGB da classe Vegetação concentra-se em uma pequena parte da escala de brilho,
enquanto que para a classe Outros, as componentes distribuem-se de maneira mais
uniforme.

A baixa complexidade deste problema de classificação sugere, portanto, a reali-
zação de experimentos mais desafiadores para endossar a avaliação do classificador
h́ıbrido.

Ainda assim, o trabalho descrito por Étore et al. (2009) foi importante por apre-
sentar uma aplicação real de classificação de imagem em sensoriamento remoto que
pudesse ser replicada com semelhança e com resultados que serviram como orienta-
dores do desempenho que deveria ser atingido, mesmo que não tenha sido posśıvel
a utilização dos mesmos dados.

Canal R Canal G

Canal B

Figura 5.4: Histogramas dos componentes RGB extráıdos das amostras de
treinamento e validação das classes Vegetação e Outros.
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5.2 Experimento 2

Assim como o estudo de caso da seção 5.1, o experimento apresentado nesta
seção teve como objetivo produzir, a partir de uma imagem gerada por um sensor
orbital, um mapa temático das classes de uso do solo. Desta forma, foi adotado um
processo de classificação idêntico ao do experimento 1 e ilustrado na Figura 5.2.

A imagem utilizada é um recorte de uma imagem multiespectral ETM+/Landsat7,
bandas 1, 2, 3, 4 e 5, captada em 04/08/2001, abrangendo parte da cidade de Na-
tal/RN. A Figura 5.5 ilustra uma composição falsa-cor da imagem.

Figura 5.5: Composição falsa-cor da imagem utilizada no experimento 2. Foram
consideradas as bandas 5(R), 4(G) e 3(B). Adaptado de INPE (2010).

Um dos motivadores na escolha da região foi a familiaridade do autor com a área,
o que é um facilitador para a seleção das amostras. Outra caracteŕıstica determinante
foi uma grande diversidade de ocupações do uso do solo, levando a uma maior
complexidade espectral por parte das amostras.

Para a classificação, foram definidas as seguintes classes de uso do solo:

• Vegetação (verde): inclui as regiões cobertas com vegetação. A grande área
verde em destaque na Figura 5.5 corresponde à parte da cobertura vegetal pre-
sente nas dunas que integram a unidade de conservação ambiental do Parque
Estadual das Dunas de Natal.

• Água (azul): inclui a massa de água do oceano Atlântico localizada no lado
direito da Figura 5.5.

• Dunas e praias (branco): áreas de praias e de dunas sem cobertura vegetal.

• Vias e construções (cinza): áreas com construções e vias públicas. Predo-
minam no lado esquerdo da Figura 5.5.

Assim como no experimento da seção 5.1, foi adotada uma abordagem pixel a
pixel, gerando padrões de entrada (vetores) de dimensão igual a cinco, com cada
componente representando o valor de brilho do pixel em uma banda espectral. Na
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Classe
Quantidade de padrões

de treinamento de validação

Vegetação 36 24

Dunas e praias 9 6

Oceano 18 12

Vias e construções 41 18

Total 104 60

Tabela 5.1: Quantidades de padrões de treinamento e de validação para cada classe
de uso do solo.

Tabela 5.1 encontram-se as quantidades utilizadas de padrões de treinamento e de
validação.

O experimento contemplou três classificações: uma com o classificador Maxver,
outra com uma rede neural RBF em conjunto com um mapa de Kohonen e outra
com o classificador h́ıbrido. Foram utilizados os mesmos padrões de treinamento e
de testes para os três classificadores, sendo que todos os componentes dos padrões
foram normalizados para o intervalo [-1; 1].

Não foi adotado um limiar para o classificador Maxver.
Os centros da rede RBF foram determinados de forma não-supervisionada por

uma rede neural SOM. Para o treinamento desta última rede foram adotadas uma
topologia de grade retangular com 4 linhas e 4 colunas, totalizando 16 neurônios
ocultos, função gaussiana como função topológica, largura inicial igual a 6 e 208.000
iterações de treinamento. Os padrões de treinamento da rede SOM foram os mesmos
utilizados para o treinamento dos classificadores. Para a rede RBF foi adotada a
função gaussiana multivariada como função de base, e a determinação dos pesos
sinápticos foi realizada pelo método da matriz pseudoinversa.

Para o classificador h́ıbrido foram adotados como critérios de parada um valor
mı́nimo de 0,95 para o ı́ndice Kappa e uma quantidade limite de 50 neurônios. A rede
GNG foi configurada com parâmetros α = 0, 5, εb = 0, 2, εn = 0, 006, amax = 52,
λ = 104 e d = 0, 995, o que fez com que fosse acrescentado um neurônio a cada
época de treinamento. Para a rede RBF do classificador h́ıbrido também foram
adotadas a função gaussiana multivariada como função de base e o algoritmo da
matriz pseudoinversa como método de determinação dos pesos sinápticos. Foram
executadas cinco épocas de treinamento do classificador h́ıbrido, resultando em uma
rede com sete centros.

Dunas e praias Vegetação Oceano Vias e construções
Dunas e praias 0,50 0 0 0,50
Vegetação 0 1,00 0 0
Oceano 0 0 0,67 0,33
Vias e construções 0 0 0 1,00

Tabela 5.2: Matriz de confusão de validação para o classificador Maxver.
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Dunas e praias Vegetação Oceano Vias e construções
Dunas e praias 1,00 0 0 0
Vegetação 0 1,00 0 0
Oceano 0,33 0 0,67 0
Vias e construções 0 0 0 1,00

Tabela 5.3: Matriz de confusão de validação para a rede neural RBF.

Dunas e praias Vegetação Oceano Vias e construções
Dunas e praias 1,00 0 0 0
Vegetação 0 1,00 0 0
Oceano 0 0 1,00 0
Vias e construções 0 0 0 1,00

Tabela 5.4: Matriz de confusão de validação para o classificador h́ıbrido.

As Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4 apresentam as matrizes de confusão obtidas na validação
dos classificadores.

O classificador Maxver apresentou confusão para a classe Dunas e praias, classi-
ficando 50% dos padrões de validação como Vias e construções. Também classificou
indevidamente 33% dos padrões de validação da classe Oceano como Vias e cons-
truções.

A rede neural RBF apresentou confusão apenas na classe Oceano, classificando
33% dos padrões de validação como pertencentes à classe Dunas e praias.

Em relação à validação, o classificador h́ıbrido apresentou um desempenho supe-
rior aos dois outros métodos, classificando corretamente todos padrões de teste.

A análise dos valores de ı́ndices de acerto e ı́ndices Kappa obtido pelos classi-
ficadores (ver Tabela 5.5) implica em um excelente desempenho por parte dos três
métodos.

Classificador Índice de acerto Índice Kappa

Maxver 0,88 0,83

Rede RBF 0,93 0,90

Classificador h́ıbrido 1,00 1,00

Tabela 5.5: Índices de desempenho obtidos na validação dos classificadores.

A Figura 5.6 exibe as imagens resultantes das três classificações.
Na imagem gerada pelo classificador Maxver (Figura 5.6a), pode-se notar a atri-

buição indevida à classe Vias e construções de pixels localizados em áreas de dunas
como fora evidenciado pela respectiva matriz de confusão (Tabela 5.2). Já a confu-
são da classe Oceano evidenciada pela matriz não é tão evidente na imagem, visto
que a mesma ocorreu nos pixels transitórios entre a massa de água e a faixa de praia.

Apesar de ter obtido melhor ı́ndice Kappa que o classificador Maxver, a rede
RBF gerou uma imagem de menor coerência com a realidade (Figura 5.6b). É no-
tável a valorização da classe Dunas e praias, produzindo uma maior precisão nas
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(a) (b) (c)

Figura 5.6: Mapas temáticos geradas pelo classificador Maxver(a), pela rede neural
RBF (b) e pelo classificador h́ıbrido(c)

áreas de dunas, mas que por outro lado levou à classificações exageradas na faixa
costeira. Apesar desta valorização, alguns trechos de dunas ainda foram classifica-
dos indevidamente como Vias e construções. Adicionalmente, várias pequenas áreas
localizadas na região de grande adensamento urbano foram classificadas indevida-
mente como Dunas e praias ao invés de Vias e construções, fato não acusado pela
respectiva matriz de confusão (Tabela 5.3). Assim como no classificador Maxver, a
confusão da classe Oceano reportada na matriz de confusão da rede RBF (Tabela
5.3) não é evidenciada na Figura 5.6b por ter ocorrido em pixels transitórios entre
a massa de água e a faixa de praia.

A imagem da Figura 5.6c revela que o classificador h́ıbrido reconheceu áreas
de Dunas e praias melhor do que o classificador Maxver mas sem apresentar uma
valorização demasiada como a rede RBF. Apesar de não classificar regiões de dunas
tão bem como a rede RBF, o classificador h́ıbrido teve um melhor desempenho na
faixa costeira. Como os dois outros métodos, é facilmente notável que o classificador
h́ıbrido também classificou indevidamente áreas de dunas como Vias e construções.

A dificuldade dos três classificadores em reconhecer corretamente algumas re-
giões de dunas sugere uma semelhança espectral entre as classes Vias e construções
e Dunas e praias. No entanto, em nenhum dos histogramas presentes na Figura
5.7 é posśıvel verificar essa semelhança. Ao comparar a imagem classificada da Fi-
gura 5.6c com a imagem falsa-cor da Figura 5.5, é posśıvel verificar que estes erros
de classificação ocorreram principalmente na transição das áreas de dunas com co-
bertura vegetal (classe Vegetação) e áreas de dunas sem cobertura vegetal (classe
Dunas e praias). Ao rever a localização das amostras de treinamento, verificou-se
que estas regiões de transição não foram contempladas pelas amostras selecionadas.
Conclui-se, então, que a inclusão de amostras destas zonas de transição permitiria
que classificadores produzissem imagens mais coerentes com a real ocupação do solo
da área em estudo.

Os histogramas (a) e (b) da Figura 5.7 revelam uma semelhança espectral das
classes Vias e construções e Oceano para as bandas 1 e 2. É provável que esta
semelhança seja a principal causa do erro de validação apresentado pelo classificador
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(a) Banda 1 (b) Banda 2

(c) Banda 3 (d) Banda 4

(e) Banda 5

Figura 5.7: Histogramas das amostras de treinamento e validação por banda
espectral e classe de ocupação do solo.
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Maxver em atribuir amostras da classe Oceano como Vias e construções (ver Tabela
5.2).

Apesar da semelhança espectral entre as classes Oceano e Vias e construções, o
classificador h́ıbrido conseguiu reconhecer corretamente todas as respectivas amos-
tras de validação, superando o tradicional classificador Maxver.

Vale comentar que, apesar da semelhança espectral na banda 4 entre as classes
Vegetação e Vias e construções evidenciada pela Figura 5.7, os três classificadores
conseguiram atribuir corretamente os padrões de teste de ambas as classes.

Em aplicações que envolvam várias bandas espectrais, geralmente é apropriada
a execução de alguma forma pré-processamento baseado em análise de componentes
principais. O objetivo desta fase de pré-processamento é diminuir a quantidade de
bandas espectrais, removendo aquelas que não são muito relevantes para a classi-
ficação da imagem. Geralmente estas bandas são as que as amostras das classes
apresentam muita sobreposição, dificultando a classificação. No entanto, como o
estudo de caso teve como principal objetivo avaliar o desempenho do classificador
h́ıbrido em uma aplicação mais complexa, optou-se por manter o experimento com
as cinco bandas iniciais do sensor ETM+.

A realização de uma classificação mais complexa do que a apresentada na seção
5.1, tanto na escolha de uma região com ocupação mais heterogênea, como na quan-
tidade de classes de uso do solo, juntamente com os ótimos resultados obtidos pelo
classificador h́ıbrido, leva ao entendimento de que o método proposto é promissor.

5.3 Experimento 3

O estudo de caso descrito nesta seção difere bastante dos que foram apresentados
nas seções 5.1 e 5.2, apesar de realizar uma classificação de imagem como atividade
intermediária. Aqui, teve-se como objetivo utilizar o classificador h́ıbrido para reali-
zar a contagem automática de coqueiros presentes em uma fotografia aérea ilustrada
na Figura 5.8, a qual exibe parte de um coqueiral localizado no munićıpio de São
Gonçalo do Amarante/RN.

A inspiração para esta aplicação foi o trabalho descrito por Vibha et al. (2009),
o qual utilizou a técnica de template matching para reconhecimento de árvores em
uma imagem mulitespectral de alt́ıssima resolução espectral gerada pelo satélite
QuickBird.

O processo adotado neste estudo de caso consistiu de duas etapas: segmentação
e localização de coqueiros. A Figura 5.9 apresenta uma visão geral das atividades
envolvidas no experimento.

A etapa de segmentação teve como objetivo produzir uma imagem que facilitasse
o posterior reconhecimento dos coqueiros. Para tal, foi realizada a classificação da
imagem na Figura 5.8 considerando as classes Coqueiro e Outros. Os padrões de
treinamento e validação consistiram do valor de brilho de cada componente RGB do
pixel selecionado na imagem da Figura 5.8, resultando em um vetor de três compo-
nentes. A Figura 5.10 ilustra as atividades envolvidas na etapa de segmentação.
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Figura 5.8: Fotografia aérea do coqueiral utilizada no experimento 3. Adaptado de
SEMURB (2008).

 -Fotografia aérea Entrada Segmentação

Localização

Saída  -Imagem binarizada

-Localizações dos 
coqueiros
- Fotografia marcada

Saída Entrada

Figura 5.9: Visão geral das atividades envolvidas no experimento 3.

 Seleciona amostras (pixels) a partir da 
fotografia aérea

Treina primeira instância do classificador 
híbrido com as amostras selecionadas

Gera imagem binarizada apresentando todos 
os pixels da fotogradia aérea ao primeiro 

classificador já treinado

Figura 5.10: Processo de segmentação da fotografia aérea.
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As amostras totalizaram 727 padrões de treino (110 para a classe Coqueiro e 617
para a classe Outros) e 38 padrões de validação (10 para a classe Coqueiro e 28 para
a Outros). A classificação foi realizada por uma primeira instância do classificador
h́ıbrido com critérios de parada de 50 centros e ı́ndice Kappa de 0,7 (melhor valor
conseguido). Para a rede GNG foram adotados os parâmetros α = 0, 5, εb = 0, 2,
εn = 0, 006, amax = 121, λ = 242 e d = 0, 995, resultanto em um acréscimo médio de
3 neurônios por época de treinamento. Para a rede RBF, mais uma vez foi adotada
a função gaussiana multivariada como função de base e a determinação dos pesos
sinápticos foi realizada pelo método da matriz pseudoinversa.

O resultado desta classificação foi uma imagem binarizada na qual a cor branca
representa um pixel da classe Coqueiro e a cor preta representa um pixel da classe
Outros. A execução de realizar uma fase de segmentação para focar nos alvos de
ineteresse foi motivada pela segmentação de faces descrita por Gouveia (2010).

 Seleciona amostras na imagem binarizada

Treina segunda instância do classificador 
híbrido com as amostras selecionadas

Obtém janela da imagem binarizada e a 
apresenta ao segundo classificador já treinado

É coqueiro?

Sim

Contabiliza coqueiros e marca imagem aérea

Sim

Fim da imagem?

Não

Aplica filtro

Não
Avança janela

Figura 5.11: Processo de localização dos coqueiros.

Na etapa de localização de coqueiros, mais uma vez foram definidas as classes
Coqueiro e Outros. No entanto, cada amostra não representou um pixel isolado, e
sim uma janela de 12x12 pixels retirada da imagem binarizada. Assim, cada padrão
foi composto por 144 componentes, no qual cada componente representa o valor
de brilho de um pixel da janela. Aqui, o conjunto de treinamento contemplou 9
padrões da classe Coqueiro e 10 padrões da classe Outros, enquanto que o conjunto
de validação foi formado por 6 padrões da classe Coqueiro e 6 padrões da classe
Outros. Em seguida, outra instância do classificador h́ıbrido foi treinada até que
atingisse uma quantidade limite de 50 centros ou um ı́ndice Kappa mı́nimo de 0,75.

Após o treinamento, percorreu-se uma janela de 12x12 pixels ao longo da ima-
gem binarizada e o classificador foi então utilizado para classificar o conteúdo de
cada movimentação da janela como Coqueiro ou Outros. A cada localização de um
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coqueiro, foram realizados o registro da localização da janela e a execução de um
filtro com o intuito de remover múltiplas ocorrências de um mesmo coqueiro. Ao
finalizar a movimentação da janela, foram realizadas a contabilidade de ocorrências
e a inserção de marcadores das ocorrências na fotografia aérea.

A Figura 5.11 ilustra o processo de localização de coqueiros.
A Figura 5.12a ilustra a imagem binarizada produzida pelo processo de segmen-

tação e a Figura 5.12b exibe a fotografia aérea com as marcações indicativas dos
coqueiros localizados pelo classificador de localização.

(a) (b)

Figura 5.12: (a)Imagem binarizada produzida pelo processo de segmentação e (b)
fotografia aérea com marcações dos coqueiros localizados.

O processo de segmentação foi encerrado após quatro épocas de treinamento da
primeira instância do classificador h́ıbrido, resultando em uma rede RBF com 14
centros e a obtenção de um ı́ndice Kappa igual 0,70. A Tabela 5.6 exibe a matriz de
confusão obtida pelo classificador da segmentação, já treinado, quando apresentado
aos padrões de validação de segmentação.

Outros Coqueiro Não-classificado

Outros 0,82 0,04 0,14

Coqueiro 0,10 0,90 0,00

Tabela 5.6: Matriz de confusão obtida no processo de segmentação.

O processo de localização foi encerrado após três épocas de treinamento da se-
gunda instância do classificador h́ıbrido, resultando em uma rede RBF com apenas
três centros e a obtenção de um ı́ndice Kappa igual a 0,76. A Tabela 5.7 exibe
a matriz de confusão obtida pelo classificador de localização, já treinado, quando
apresentado aos padrões de validação de localização.
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Outros Coqueiro Não-classificado

Outros 0,71 0,00 0,28

Coqueiro 0,00 1,00 0,00

Tabela 5.7: Matriz de confusão obtida na validação do classificador utilizado no
processo de localização de coqueiros.

Após o treinamento, o classificador de localização foi apresentado à imagem
segmentada para identificação dos coqueiros na cena, acusando a ocorrência de 173
coqueiros, incluindo 9 falsos-positivos e 7 coqueiros com ocorrências duplicadas (ver
Figura (5.13)). Também foi verificado que 10 coqueiros não foram identificados (ver
Figura (5.13)). A partir do total real de 166 coqueiros identificados por análise
visual da fotografia, verificou-se um ı́ndice acerto de 98,78%.

Figura 5.13: Indicação dos erros de identificação. Os ćırculos brancos indicam as
ocorrências duplicadas, os ćırculos rosas indicam falsos-positivos (erros de inclusão)

e os ćırculos azuis mostram os coqueiros não-identificados (erros de omissão).

Um aspecto importante no desempenho da identificação é a utilização de um
filtro para evitar ocorrências múltiplas de um mesmo coqueiro. A Figura 5.14 exibe
o resultado da identificação sem o uso do filtro, mostrando as múltiplas ocorrências
geradas para a maioria dos coqueiros. Ao comparar as Figuras 5.13 e 5.14, é posśıvel
verificar que os erros de omissão aconteceram mesmo sem a utilização do filtro.

Um filtro ideal evitaria as ocorrências duplicadas observadas na Figura 5.13. No
entanto, como o objetivo principal é avaliar a eficácia do classificador e a filtragem
não é realizada pelo mesmo, o desempenho do filtro foi considerado satisfatório.

Em resumo, verificou-se a viabilidade do classificador h́ıbrido em uma aplicação
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de sensoriamento remoto cujo objetivo não fosse a geração de um mapa temático.
O fato de terem que ser realizadas duas etapas de processamento acrescenta com-
plexidade à aplicação, possibilitando o uso de diferentes métodos em cada uma das
fases. A indisponibilidade de uma imagem multiespectral é um fator limitante da
aplicação, retirando a possibilidade de seleção das bandas mais apropriadas para
identificação dos alvos.

Estas caracteŕısticas da aplicação, juntamente com os ótimos resultados obtidos,
reforçam a ideia de que o classificador h́ıbrido apresenta-se como um método bastante
promissor para processamento de imagens obtidas por sensoriamento remoto.

Figura 5.14: Imagem resultante do processo de identificação de coqueiros sem a
utilização do filtro de ocorrências múltiplas.



Caṕıtulo 6

Conclusões

Nos dias de hoje, é inquestionável a importância do sensoriamento remoto em
diversas atividades humanas. Dados provenientes de diversos instrumentos, no-
tadamente aqueles que equipam os satélites artificiais, oferecem subśıdios valiosos
para questões relativas à ocupação do solo, monitoramento do clima, antecipação e
acompanhamento de catástrofes e melhoria da compreensão da dinâmica climática
planetária.

Trabalhos descrevendo as potencialidades das redes neurais artificais como classi-
ficadores de imagens de sensoriamento remoto, estimularam a experimentação com
diversos modelos de redes neurais como relatado em Benjamim et al. (2010). As
diversas experimentações efetuadas evidenciaram um ponto negativo nos diversos
modelos de redes neurais utilizados: o correto ajuste de uma série de parâmetros
ou configurações para que a rede atingisse um bom desempenho. Isto geralmente
resulta em um processo de tentativa e erro até que a configuração necessária seja
encontrada.

A relevância principal do classificador h́ıbrido apresentado neste trabalho está em
evitar, ou diminuir, um penoso e repetitivo processo de tentativa e erro de descoberta
dos centros e da quantidade de neurônios ocultos que habilitem uma rede RBF a
atingir o desepenho de classificação desejado.

Os resultados obtidos nos experimentos descritos no caṕıtulo 5 apresentaram
um desempenho satisfatório do classificador h́ıbrido em aplicações com o intuito
de produzir mapas temáticos, mesmo quando comparado a outros métodos, como
também em uma aplicação menos tradicional como a identificação de coqueiros do
experimento 3 (seção 5.3). Adicionalmente, este último estudo de caso foi útil para
avaliar o comportamento do classificador h́ıbrido em uma aplicação com padrões de
entrada de alta dimensionalidade, o que pode se mostrar excessivamente custoso do
ponto de vista computacional quando se utilizam métodos cujos cálculos envolvam
a inversão de matrizes, caso do classificador bayeseano por máxima verossimilhança.

Apesar deste texto ter como foco o uso do classificador h́ıbrido em aplicações
de sensoriamento remoto, o mesmo pode ser empregado em problemas de outra
natureza que envolvam a classificação de padrões.

Em seu trabalho, Nishida (1998) apresentou um método baseado em uma rede
neural não-supervisionada SOM para escolha dos centros de uma rede RBF. Nesta
vertente, este texto representa um aprimoramento do seu método ao automatizar não
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apenas a descoberta dos centros, mas também a descoberta do número de neurônios
ocultos necessários a uma rede RBF.

Para trabalhos futuros estão planejadas experimentações do classificador h́ıbrido
em aplicações com outros tipos de imagem como as geradas por sensores hiperes-
pectrais, sensores multiespectrais de alt́ıssima resolição e radares de abertura sinté-
tica. Além do classificador h́ıbrido apresentado neste texto, pretende-se investigar
a utilização da rede GNG na segmentação automática de imagens, seja para fins
de classificação não-supervisionada ou como forma de pré-processamento de uma
classificação supervisionada.

Adicionalmente, o classificador h́ıbrido será disponibilizado na forma de soft-
ware livre juntamente com outras rotinas implementadas ao longo da pesquisa.
Acredita-se que esta iniciativa será benéfica para a produção técnica e cient́ıfica
de pesquisadores brasileiros das áreas de redes neurais, aprendizagem de máquina e
de sensoriamento remoto.
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cia de dois modelos de neurais a dados falhos, em ‘Anais XII Simpósio Brasileiro
de Sensoriamento Remoto’, INPE, São José dos Campos, Brasil, pp. 151–158.
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‘Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto’, INPE, São José
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ćıpios, Algoritmos e Aplicações, 1a edição, Thomson Learning, São Paulo.
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Apêndice A

Trabalhos Completos Publicados
em Anais de Congressos

• XV SBSR (Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto), com o t́ıtulo Uso
das redes neurais de função de base radial e Growing Neural Gas na classifi-
cação de imagens de sensoriamento remoto. Apresentando em sessão técnica
oral, em 02 de maio de 2011, na cidade de Curitiba-PR. Autores: Alexandre
G. de Lima e Ana Maria G. Guerreiro.

• EPOCA 2010 (Escola Potiguar de Computação e suas Aplicações), com o
t́ıtulo Aplicação de redes neurais artificiais na classificação de imagens obtidas
por sensoriamento remoto. Apresentado em sessão técnica oral, em 22 de
outubro de 2010, na cidade de Mossoró-RN. Autores: Xiankleber C. Benjamim,
Alexandre G. de Lima, Adrião D. Dória Neto, Jailton C. de Paiva e Vitor
Meneghetti
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