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“Se não puderes ser um pinheiro, no topo  

de uma colina. 

Sê um arbusto no vale, mas sê, 

o melhor arbusto à margem do regato. 

Sê um ramo, se não puderes ser uma 

árvore. 

Se não puderes ser um ramo, sê um pouco 

de relva e dá alegria a algum caminho. 

Se não puderes ser uma estrada, sê apenas 

uma senda, 

Se não puderes ser o Sol, sê uma estrela. 

Não é pelo tamanho que terás êxito ou 

fracasso... 

Mas sê o melhor no que quer que sejas.” 

 

(Pablo Neruda) 
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Resumo 

 

Estudos relacionados ao desenvolvimento sustentável e ao planejamento adequado do uso dos 

recursos naturais são um dos desafios da sociedade atual, na busca de suporte instrumental 

para a caracterização de padrões ambientais como, por exemplo, o levantamento da cobertura 

da terra. Com o advento das geotecnologias, os estudos acerca da cobertura da terra na região 

semiárida a partir de índices de vegetação são primordiais no estudo dos recursos naturais, 

possibilitando distinguir diferentes tipos de cobertura e uso da terra. Dessa forma pretende-se 

com este trabalho comparar os índices de vegetação NDVI e SAVI, na classificação e 

espacialização da cobertura da terra no município de Martins/RN. Para tanto, foram 

selecionadas imagens do satélite Landsat 8 e um mapa de uso e cobertura da terra elaborado 

pelo INPE. Essas imagens passaram por etapas de pré-processamento, onde aplicou-se 

correções radiométricas e geométricas, e posteriormente aplicado os índices NDVI e SAVI no 

software Erdas 9.2, com quantificação das classes de cobertura da terra e elaboração dos 

layout no software ArcGis 10.2. Em campo, foram observados e coletados às coordenadas de 

125 pontos de controle, e posteriormente uma matriz de confusão foi elaborada para avaliar a 

acurácia dos mapas a partir do índice de Exatidão Global e o índice Kappa para ambos os 

mapas (NDVI, SAVI, INPE). Inicialmente, antes do tratamento das imagens de satélite, foram 

observadadas em campo oito classes de cobertura da terra no município de Mantins/RN, 

sendo elas: Floresta estacional, Savana-Estépica florestada, Savana-Estépica arborizada, 

Agricultura permanente e Temporária, Solo exposto, Área urbana e Corpo d’água. Diante da 

matriz de confusão, elaborada a partir de 125 pontos de controle obtidos em campo, com um 

índice Kappa de 66,96%, o índice SAVI apresentou melhores resultados em comparação com 

o NDVI para o mapeamento da cobertura da terra do município de Martins/RN. Na avaliação 

da precisão do mapeamento de cobertura da terra, a partir de uma matriz de confusão, os 

índices para avaliar a acurácia da precisão dos mapeamentos (Índice de exatidão global e 

Kappa) mostraram-se como ótimas opções no que diz respeito à análise da vericidade desses 

dados, obtendo assim melhores resultados para o índice SAVI. Dessa forma, conclui-se que, 

os índices de vegetação mostraram-se como ferramentas relevantes no estudo da cobertura da 

terra, juntamente com os índices de Exatidão Global e o índice Kappa, que por sua vez, 

mostraram-se como alternativas relevantes no tocante a acurácia dos mapas de cobertura da 

terra. 

 

Palavras chaves: Sensoriamento Remoto, Índices de vegetação, acurácia de mapeamentos, 

cobertura da terra, município de Martins/RN. 
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Abstract 

Studies related to sustainable development and proper planning of the use of natural resources 

is one of the challenges of today's society in the search for instrumental support for the 

characterization of environmental standards as, for example, the survey of land cover. With 

the advent of geotechnology, studies about the land cover in the semiarid region from 

vegetation indices are paramount in the study of natural resources, making it possible to 

distinguish different types of coverage and land use. Thus it is intended with this work 

compare the NDVI and SAVI, classification and land cover spatial distribution in Martins / 

RN. Therefore, satellite images were selected Landsat 8 and a map of land use and land cover 

developed by INPE. These images have gone through stages of preprocessing, where applied 

radiometric and geometric corrections, and then applied the NDVI and SAVI index in 

ERDAS software 9.2, with quantification of the land cover classes and preparation of layout 

in ArcGIS 10.2 software. In the field, they were observed and collected the coordinates of 125 

control points, and then confusion matrix was designed to evaluate the accuracy of the maps 

from the Global Accuracy index and the Kappa index for both maps (NDVI, SAVI, INPE ). 

Initially, before the satellite images treatment were observadadas field eight land cover classes 

in the city of Mantins / RN, as follows: Seasonal Forest, Savannah-Estépica forested, wooded 

Savannah-Estépica, permanent and Agriculture Temporary Soil exposed , urban area and 

water body. Given the confusion matrix, prepared from 125 control points obtained in the 

field, with a Kappa index of 66.96%, the SAVI index showed better results compared with 

NDVI to map Martins municipal land cover / RN. In assessing the accuracy of the land cover 

mapping from an array of confusion, the indexes to evaluate the accuracy of accuracy of 

mappings (global and Kappa accuracy Index) showed to be great options with regard to the 

analysis of vericidade such data, thus obtaining better results for SAVI index. Thus, it is 

concluded that the use of satellite from remote sensing images in the application of vegetation 

indices, has proved to be relevant tools in the study of land cover, along with the Global 

accuracy rates and the Kappa index, which in turn, proved to be relevant alternatives 

regarding the accuracy of land cover maps. 

 

Key words: Remote Sensing, Vegetation Index, accuracy of mapping, land cover, city of 

Martins / RN. 



12 

 

LISTA DE FIGURAS: 

 

Figura 01: Mapa de localização e delimitação do Bioma das Caatingas. 

Figura 02: Curva espectral de refletância da vegetação, da água e do solo. 

Figura 03: A) Imagem com a presença de faixas de linhas ruidosas conhecidas como striping, 

causadas pela descalibração dos detectores de uma banda. B) Linhas ruidosas por saturação 

máxima do sinal. 

Figura 04: Mapa de localização do Município de Martins – RN 

Figura 05: Platô (Formação Serra de Martins) localizada no Município de Martins – RN. 

Figura 06: Diagrama Climático de Walter para a sede do município de Martins – 

RN. 

Figura 07: Mapa hidrográfico e hipsométrico do município de Martins – RN. 

Figura 08: Mapa contendo a localização da imagem do satélite Landsat 8. 

Figura 09: Classes de cobertura da terra identificadas no município de Martins – RN:  

Figura 10: Mapa de cobertura da terra para o município de Martins – RN a partir de 

classificação utilizando NDVI. 

Figura 11: Mapa de cobertura da terra para o município de Martins – RN a partir da 

classificação utilizando o SAVI. 

Figura 12: Mapa da distribuição dos pontos de controle obtidos em campo no 

municipío de Martins – RN. 

Figura 13: Mapa de Uso e ocupação do Solo do Município de Martins - RN. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

LISTA DE TABELAS: 

 

Tabela 01: Representação matemática de uma matriz de confusão. 

Tabela 02: Qualidade da classificação segundo intervalos do coeficiente de concordância 

Kappa. 

Tabela 03: Valores para o cálculo de Radiância para o Satélite Landsat 8. 

Tabela 04: Valores para o cálculo de Refrectância para o Satélite Landsat 8. 

Tabela 05: Classes de cobertura da terra e valores de refletância espectral para os índices 

NDVI e SAVI.  

Tabela 06: Classes de cobertura da terra e respectivas faixas de refletância espectral adotada 

para NDVI e SAVI. 

Tabela 07: Distribuição de frequência dos pontos de controle obtidos em campo segundo as 

classes de cobertura da terra no município de Martins – RN. 

Tabela 08: Matriz de confusão para o mapa de cobertura da terra elaborado a partir de NDVI. 

Tabela 09: Acurácia do Produtor para o NDVI. 

Tabela 10: Acurácia do Usuário para o NDVI. 

Tabela 11: Matriz de confusão para o mapa de cobertura da terra elaborado a partir de SAVI.  

Tabela 12: Acurácia do Produtor para o SAVI.  

Tabela 13: Acurácia do Usuário para o SAVI.  

Tabela 14: Matriz de confusão para dados do mapa de cobertura da terra elaborado pelo 

INPE. 

Tabela 15: Classes de cobertura da terra (NDVI, SAVI e INPE). 

Tabela 16: Classificação do Produtor para o mapeamento do INPE. 

Tabela 17: Classificação do Usuário para o mapeamento do INPE. 

Tabela 18: Avaliação das acurácias do mapeamento da cobertura da terra do município de 

Martins – RN. 

Tabela 19: Quantificação das classes de cobertura da terra para o município de Martins – RN. 

 

 

 



14 

 

LISTA DE EQUAÇÕES: 

 

Equação 01: Cálculo do NDVI. 

Equação 02: Cálculo do SAVI 

Equação 03: Exatidão global 

Equação 04: Acurácia do produtor 

Equação 05: Acurácia do usuário 

Equação 06: índice Kappa 

Equação 07: Cálculo de Radiância 

Equação 08: Cálculo de Reflectância 



15 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 

 

5S - Simulations of the Satellite Signal in the Solar Spectrum  

CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

DOS - Dark Object Subtraction 

EVI - Enhanced Vegetation Index 

FRB - Fator de Reflectância Bidirecional 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

IV - Índices de Vegetação 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

MODTRAN - Moderate Sectral Resolution Atmospheric Transmittance Algorithm 

ND - Números Digitais 

NDVI - Normalized Difference Vegetation Index 

OLI - Operational Land Imager 

PDI - Processamento Digital de Imagens 

RGB - Red, Green, Brue 

SAVI - Soil Adjusted Vegetation Index 

SIG - Sistemas de Informação Geográfica 

SR - Simple Ratio 

USGS - United State Geological Survey 

UTM - Universal Transversa de Mercartor 

 

 



16 

 

SUMÁRIO 

 

1     INTRODUÇÃO.....................................................................................................18 

2     REFERENCIAL TEÓRICO................................................................................21 

2.1     CAATINGA: Aspectos gerais..............................................................................21 

2.2     SENSORIAMENTO REMOTO..........................................................................24 

2.2.1     Processamento digital de imagens..................................................................27 

2.2.1.1     Pré-processamento.........................................................................................27 

2.2.1.1.1     Técnicas de correção...................................................................................27 

2.2.1.1.2     Realce das imagens.....................................................................................29 

2.2.1.1.3     Técnicas de classificação de imagens.........................................................30 

2.2.1.1.3.1     Classificação Supervisionada..................................................................31 

2.2.1.1.3.2     Classificação Não Supervisionada...........................................................31 

2.2.1.1.3.3     Classificação Orientada a Objetos..........................................................32 

2.2.2     Índices de vegetação aplicados ao estudo da cobertura da terra................33 

2.2.3 Avaliação da acurácia da classificação e mapeamento.................................35 

2.2.3.1     Índice de Exatidão Global..............................................................................37 

2.2.3.2     Índice Kappa..................................................................................................39 

3     MATERIAIS E MÉTODOS.................................................................................41 

3.1     ÁREA DE ESTUDO............................................................................................41 

3.2     PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.........................................................45 

3.2.1     Aquisição de imagens......................................................................................45 

3.2.2     Pré-processamento dos dados de sensoriamento remoto.............................48 

3.2.2.1     Calibração radiométrica................................................................................48 

3.2.2.2     Georreferenciamento......................................................................................50 

3.2.3     Processamento Digital das imagens de satélite – Geração de índices.........50 

3.2.4     Avaliação da acurácia dos mapas obtidos a partir do NDVI e SAVI.........51 

3.2.4.1     Aquisição de dados de referência em campo – Etapas..................................51 

3.3.4.2     Construção da matriz de confusão.................................................................51 

3.3.4.3     Avaliação da acurácia das classificações e do mapeamento a partir do 

NDVI, SAVI e INPE........................................................................................................52 

4     RESULTADOS E DISCUSSÃO..........................................................................53 



17 

 

4.1     CLASSES DE MAPEAMENTO.........................................................................53 

4.2     MAPEAMENTO DA COBERTURA DA TERRA UTILIZANDO NDVI E 

SAVI..............................................................................................................................54 

4.3     AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DOS MAPEAMENTOS.................................58 

4.3.1     Pontos de controle...........................................................................................58 

4.3.2     Acurácia do mapeamento utilizando NDVI..................................................60 

4.3.3     Acurácia do mapeamento utilizando SAVI...................................................64 

4.3.4     Acurácia do mapeamento utilizando INPE...................................................67 

4.3.5     Comparação das acurácias dos mapeamentos de cobertura da terra........72 

5     CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................75 

6     REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................76 

ANEXOS........................................................................................................................83 

 

  



18 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Diversos fatores socioeconômicos, como adensamento populacional, desmatamento, 

industrialização, aumento da produção de resíduos sólidos e poluentes, têm sido responsáveis, 

de forma alarmante, pela crescente degradação do meio ambiente. Com isso, estudos 

relacionados ao desenvolvimento sustentável e ao planeamento adequado do uso dos recursos 

naturais são um dos desafios da sociedade atual, na busca de suporte instrumental para a 

caracterização de padrões ambientais como, por exemplo, o levantamento da cobertura da 

terra. 

Os estudos acerca da cobertura da terra são primordiais para a compreensão dos 

padrões de organização do espaço, constituindo-se como suporte para o planejamento 

ambiental (ARAÚJO-FILHO et al., 2007). Para Pacheco e Ribas (1998) o conhecimento 

atualizado da distribuição e da área ocupada pela agricultura, vegetação natural, áreas 

urbanas, bem como informações sobre as proporções de suas mudanças, se tornam cada vez 

mais necessárias aos legisladores e planejadores.  

A partir da década de 1960, com o advento das geotecnologias
1
, os sistemas de 

informação geográfica (SIGs) juntamente com o uso de imagens orbitais provenientes de 

sensoriamento remoto (SR) vêm se constituindo como importantes técnicas no estudo dos 

recursos naturais terrestres, os SIGs têm como objetivo adquirir, armazenar, recuperar e 

transformar dados espaciais, obtendo informações da área de estudo e utilizando-as para gerar 

respostas que satisfaçam as necessidades do planejamento ambiental (NICÁCIO & LOCH, 

2002; CÂMARA et al., 2004; JENSEN, 2009). 

Das várias contribuições do sensoriamento remoto, a detecção qualitativa e 

quantitativa da vegetação verde se constitui como uma das ferramentas mais importantes para 

o planejamento ambiental por meio de índices de vegetação (IV), pois ressaltam o 

comportamento espectral da vegetação, possibilitando distinguir diferentes tipos de cobertura 

e uso da terra (MOREIRA, 2003). 

Os índices de vegetação são transformações lineares de bandas espectrais da faixa do 

vermelho e do infravermelho próximo, relacionados a parâmetros biofísicos da cobertura 

vegetal como biomassa e índice de área foliar, constituindo-se numa importante ferramenta 

                                                           
1
 Também conhecidas como "geoprocessamento", as geotecnologias são o conjunto de tecnologias para coleta, 

processamento, análise e oferta de informações com referência geográfica (ROSA, 2005). 
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para o monitoramento de alterações naturais e/ou antrópicas no uso e na cobertura da terra 

(EPIPHANIO et al., 1996; PONZONI & SHIMABUKURO, 2010).  

Apesar das especificidades dos diferentes índices de vegetação, fatores como o ângulo 

de visada do satélite, a heterogeneidade das folhas, a inclinação do terreno e o tipo de solo 

podem interferir na resposta espectral da vegetação (PONZONI & SHIMABUKURO, 2010). 

Como os sistemas satélites podem adquirir imagens em diversos solos (distribuídos 

espacialmente), em diferentes horários (cada sistema tem um horário característico de 

passagem) ou ainda sob diferentes ângulos de visada (variável em função do campo de visada 

do sensor ou de mecanismos de redirecionamento de visada), é necessário um conhecimento 

da magnitude do efeito dessas variáveis sobre a resposta espectral dos alvos imageados 

(EPIPHANIO et al., 1996). 

Para um índice de vegetação ser considerado ideal, ele deve responder a variações 

sutis no estado fenológico da vegetação, e não pode ser fortemente influenciado por variações 

nas condições e tipos de solo, na geometria de iluminação e visada e nas condições 

atmosféricas (JACKSON & HUETE, 1991).  

Dessa forma, apesar de grande aceitação do Índice de Vegetação por diferença 

normalizada (Normalized Difference Vegetation Index – NDVI), Huete et al., (1985) 

constataram que esse índice não confirma ser um bom indicador de biomassa de vegetação se 

o terreno tiver uma pobre cobertura de vegetação, como em áreas semiáridas ou áridas, e 

propuseram um novo índice, o Índice de Vegetação Ajustado para o Solo (Soil Adjusted 

Vegetation Index – SAVI) que tem um melhor desempenho para as áreas com baixa cobertura 

vegetal, ou seja, com a presença natural de exposições de solos (MENESES & ALMEIDA, 

2012). 

Na região semiárida, localizada em sua maior parte no Nordeste do Brasil, estudos 

sobre vegetação e cobertura da terra vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de obter 

informações mais precisas a partir do sensoriamento remoto buscando facilitar a análise e a 

interpretação dos dados de superfície (CHAVES et al., 2013). Além dos vários fatores que 

podem interferir na resposta espectral da vegetação do bioma Caatinga, como reflectâncias 

nos diferentes índices de vegetação, a própria diferenciação da vegetação pode apresentar 

dificuldades. Para Rodal (1992) a maior dificuldade na classificação das Caatingas está 

relacionada com a variação de sua fisionomia, resultante da interação principal de solo e 

clima, além da interferência antrópica. Entretanto, por uma vegetação xerófila, de fisionomia 
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e florística variadas, esse bioma tem uma condição climática como forte agente 

condicionador, destacando-se: a alta radiação solar, a baixa nebulosidade, a alta temperatura 

média anual, as baixas taxas de umidade relativa, evapotranspiração potencial elevada, e, 

sobretudo, precipitações baixas e irregulares, limitadas, na maior parte da área, a um período 

muito curto no ano. (AB’SABER, 2003; PRADO, 2003; SBB, 2013). 

No momento em que os novos recursos tecnológicos permitiram enfatizar a riqueza de 

informações sobre a cobertura da terra a partir de diferentes abordagens, torna-se, portanto, 

relevante revelar os paradigmas que orientam um levantamento de cobertura da terra. 

Com relação aos estudos de cobertura da terra pretendeu-se com este trabalho 

comparar os índices de vegetação: Índice de vegetação por diferença normalizada - NDVI e 

Índice de vegetação ajustado ao solo – SAVI, na classificação e espacialização da cobertura 

da terra em ambiente Semiárido. 

Para tanto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Analisar a resposta espectral da vegetação através dos índices NDVI e SAVI, a partir 

de imagens do satélite Landsat 8 em ambiente Semiárido; 

 Verificar a acurácia de cada índice no mapeamento da cobertura da terra para o 

município de Martins – RN; 

 Verificar a acurácia do mapa de cobertura da terra produzido pelo INPE; 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CAATINGA: Aspectos gerais 

 

O semiárido nordestino brasileiro tem a maior parte de seu território ocupado pelo 

bioma Caatinga, a qual estende-se por uma área estimada em cerca de 800.000 km
2
 

(aproximadamente 11% do território brasileiro) e ocupa a maior parte da região Nordeste do 

Brasil e o norte de Minas Gerais (IBGE, 1985) (FIG. 01). 

 
   Figura 01: Mapa de localização e delimitação do Bioma das Caatingas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados em formato de shapefile do IBGE, (2010) e MMA, 

(2002). 

 

O nome “Caatinga” é de origem Tupi-Guarani e significa “Floresta Branca”, em 

decorrência do aspecto da vegetação na estação seca, quando as folhas da maioria das plantas 
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caem, e apenas os troncos brancos e brilhosos das árvores e arbustos permanecem na 

paisagem seca, muitos dos quais apresentam espinhos, microfilia e algumas características 

xerofíticas (PRADO, 2003). 

O quadro climático dessa área, uma das mais extensas áreas de semiaridez da América 

do Sul, caracteriza-se por apresentar alguns dos valores meteorológicos mais extremos do país 

(REIS, 1976). Essa característica decorre dos atributos típicos das regiões semiáridas, que são 

sempre de origem climática, hídrica e fitogeográfica, como: baixos níveis de umidade, 

escassez de chuvas anuais limitadas a um curto período do ano, em média de 2 a 3 meses, 

irregularidade no ritmo das precipitações ao longo dos anos variando entre as diferentes 

regiões do Nordeste de um ano para outro, alcançando assim, em anos de muitas chuvas até 

1.000 mm/ano e em anos de seca, apenas 200 mm/ano em certas localidades, apresentando 

uma temperatura média entre 24º e 26º C variando pouco durante o ano (AB’SABER, 1974; 

REIS, 1976).  

As porções mais elevadas do semiárido denominadas áreas de brejo, apresentam 

maiores precipitações, onde as temperaturas mais baixas facilitam a condensação da umidade 

que os ventos trazem (FOURY, 1972). Embora situados dentro do bioma das Caatingas, os 

brejos de altitude, conforme a sua posição em relação à direção dos ventos, podem ser 

semiúmidos ou úmidos, e são na maioria dos casos, ilhas de floresta perenifólia na zona da 

Caatinga a qual está fitogeograficamente relacionada com, a floresta úmida costeira atlântica 

(ANDRADE-LIMA, 1960). 

Os enclaves, em geral, concentram melhores condições ambientais e de recursos 

naturais nos planos climático, pedológico e hidrológico, constituem importantes setores de 

produção agrícola, sendo tradicionalmente, considerados como celeiros sertanejos (SOUZA & 

OLIVEIRA, 2006). Para os mesmos autores, com a maior disponibilidade de recursos 

hídricos, a atividade agrícola tende a se concentrar, preferencialmente, nos topos e nas 

encostas úmidas, onde o potencial natural permite uma exploração diversificada e contínua do 

solo. 

Em suma, nos brejos, a umidade maior, repercute sobre a vegetação e a forma da 

ocupação humana, permitindo a existência de uma floresta em tudo semelhante à da zona 

litorânea (FOURY, 1972). 

A maior parte do Domínio Morfoclimatico da Caatinga é localizada nas depressões 

interplanálticas formado de pediplanos secos bem conservados, embora em processo de 
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erosão, caracterizam-se por baixas altitudes, situam-se entre maciços antigos e chapadas 

eventuais, formando colinas esculpidas em xistos e gnaisses com baixa decomposição 

química, o relevo levemente ondulado e montanhoso originou-se dos processos de 

pediplanação ocorridos no decorrer do Terciário e Quaternário descobrindo as superfícies de 

rochas cristalinas do Pré-Cambriano (gnaisses, granitos e xistos) (AB'SABER, 1974, 2003; 

PRADO, 2003). 

Em suma, o domínio morfoclimático  das Caatingas são marcadas pela coexistência de 

processos mecânicos/físicos de desagregação das rochas durante a estação seca e de processos 

de alteração química e bioquímica, muito deficientes e incompletos na estação seca, a erosão 

desempenha um papel fundamental na morfogênese (AB’SABER, 2003). 

Dada à origem geomorfológica e geológica e a intensidade de aridez do clima verifica-

se a ocorrência de diversas classes de solos complexos das Caatingas, com características 

variadas mesmo dentro de pequenas distâncias, os quais variam de uma maneira geral de 

extremamente rasos e pedregosos (associados à paisagem típica da Caatinga coberto de 

cactáceas) a moderadamente profundos, (sendo de pouca fertilidade, se considerados os 

atributos geológicos de intemperismo), como também podem ser encontrados solos arenosos e 

profundos, podendo ser de baixa ou de alta fertilidade (SAMPAIO, 1995). São essas variações 

ambientais responsáveis pela diversificação na composição e na fisionomia da vegetação, 

retratada principalmente na densidade e na estratificação horizontal e vertical das 

comunidades de plantas (RODAL et al., 1992; AMORIM et al., 2005).  

A Caatinga é bastante heterogênea quanto a sua fisionomia e estrutura vegetacional, 

que dependendo do regime de chuvas e do tipo de solo, varia de savanas a florestas altas e 

secas com até 15-20 m de altura (RIZZINI, 1997; PRADO, 2003). Na maior parte da 

Caatinga, devido às condições ambientais menos favoráveis como também à antropização, as 

árvores pouco ultrapassam os 10 metros e as arvoretas esgalhadas e os arbustos são mais 

abundantes (MMA, 2010). Em decorrência das características dos solos encontrados, haverá 

maior ou menor capacidade de armazenar água, constituindo se assim em fator essencial para 

a ocorrência ou não de determinadas espécies (SÁ et al., 2003).  

Associados à heterogeneidade do relevo, clima e solo no Nordeste do Brasil, Araújo et 

al., (2005) explica que dois tipos fisionômicos de vegetação dominam na área semiárida, as 

não florestais – representadas principalmente pela vegetação lenhosa caducifólia espinhosa 

(Savana Estépica sensu Veloso et al., 1991), regionalmente denominada de “Caatinga”, 
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encraves de cerrado (savana) e carrasco (vegetação arbustiva densa caducifólia não espinhosa) 

e as florestais que variam quanto a deciduidade foliar, de perenifólias, semidecíduas e 

decíduas.  

Para Egler (1951), dos grandes tipos de vegetação do Brasil, a Caatinga sem dúvida, é 

o mais heterogêneo, englobando um grande número de formações e associações vegetais 

fisionômica e floristicamente distintas. Entretanto, de acordo com o IBGE, (2012), para se 

dissertar sobre a vegetação da Caatinga, é necessário estudar a vasta bibliografia do botânico 

Dárdano de Andrade-Lima, complementada por Luetzelburg (1922-1923), Ducke (1953) e 

Rizzini (1963), para então se concluir sobre a origem e a dispersão da flora nordestina atual. 

Oficialmente, o IBGE considera a Caatinga como savana estépica, o que a colocaria 

junto aos cerrados e outros tipos de vegetação aberta (VELOSO  et  al., 1991). O IBGE, 

(2012) classifica a vegetação da Caatinga como Savana-Estépica, subdividida em: Savana-

Estépica Florestada (estruturado fundamentalmente em dois estratos: um, superior, com 

predominância de nanofanerófitas periodicamente decíduas e mais ou menos adensadas por 

grossos troncos em geral), Savana-Estépica Arborizada (estruturado em dois nítidos estratos: 

um arbustivo-arbóreo superior, esparso, geralmente de características idênticas ao da Savana-

Estépica Florestada, e outro, inferior gramíneo-lenhoso, também de relevante importância 

fitofisionômica), Savana-Estépica Parque (apresenta características fisionômicas muito 

típicas, com arbustos e pequenas árvores, em geral de mesma espécie, e distribuição bastante 

espaçada) e Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa (apresenta características florísticas e 

fisionômicas bem típicas, ou seja, um extenso tapete de gramíneas e de plantas lenhosas anãs 

espinhosas). 

Apesar da existência das classificações apresentadas, a elaboração de metodologias 

capazes de contemplar as inúmeras tipologias da vegetação da Caatinga, de forma satisfatória, 

apresenta elevada dificuldade. Isso ocorre em virtude da complexidade da vegetação em 

questão e também devido ao conhecimento ainda pequeno que se tem em relação a esse 

Bioma 

Com isso, a vegetação das Caatingas no nordeste do Brasil estendem-se sobre 

pediplanos ondulados de origem erosiva, caracterizada pelo seu alto grau de endemismo 

florístico e particularidades dos diferentes tipos de vegetação (PRADO, 2003). 
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2.2 SENSORIAMENTO REMOTO 

 

O sensoriamento remoto pode ser definido como uma tecnologia que permite a 

obtenção de dados da superfície terrestre, através da captação e registro da energia refletida ou 

emitida pela superfície terrestre por meio de detecção e medição quantitativa das respostas das 

interações da radiação eletromagnética com os materiais terrestres (FLORENZANO, 2002; 

MENESES & ALMEIDA, 2012). Resultam das interações entre a energia eletromagnética e 

estes objetos, onde essas interações são determinadas pelas propriedades físicoquímicas e 

biológicas desses objetos podendo ser identificadas nas imagens e nos dados de sensores 

remotos (MORAES, 2002). 

Ponzoni & Shimabukuro (2010) explicam que, pensar no processo de interação entre a 

radiação eletromagnética e a vegetação nos faz recordar que os vegetais realizam fotossíntese, 

processo este fundamentado na absorção da radiação solar por parte dos pigmentos 

fotossintetizantes como as clorofilas. Novo (2010) afirma que “o comportamento espectral da 

vegetação se modifica ao longo do seu ciclo vegetativo”. Sua absorção não ocorre 

indistintamente ao longo de todo o espectro eletromagnético, mas especificamente na região 

do visível (0,40 a 0,72 µm). Nessa região os pigmentos existentes nas folhas dominam a 

reflectância (PONZONI & SHIMABUKURO, 2010) (FIG 02). 

  

Figura 02: Curva espectral de refletância da vegetação, da água e do solo. 

 
Fonte: Florenzano, (2002). 
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O estudo da vegetação por SR está atrelado a uma série de variáveis como a escala de 

trabalho, o ambiente em que se encontram as plantas; a época do ano, às condições de 

iluminação e disponibilidade hídrica e os tipos e parâmetros das imagens utilizadas (NOVO, 

2010). 

A partir de meados da década de 1990 as pesquisas com sensoriamento remoto no 

estudo da vegetação, que até então exploravam abordagens fundamentalista de cunho 

qualitativo (identificação e mapeamento de classes de vegetação), passaram a explorar outras 

abordagens com ênfase mais quantitativa (PONZONI; SHIMABAKURO, 2010, p.3). Essa 

abordagem quantitativa pode ser observada em trabalhos como o de Castelletti (2003), que 

por sua vez, utilizando-se do mapa de vegetação do Brasil do IBGE (1993)
2
 o autor fez uma 

estimativa preliminar de “quanto ainda resta da Caatinga” no qual estimou-se que a área 

coberta por atividades agrícolas na região é de 201.786 km
2
, o que corresponde a 27,47% da 

área da Caatinga. 

O MMA (2010) elaborou um relatório referente ao monitoramento do desmatamento 

nos biomas brasileiros por satélite, ocorridas até o ano de 2002 e entre os anos de 2002 e 

2008. O procedimento de identificação dos polígonos de áreas desflorestadas teve como 

escala base de trabalho, a escala 1: 50000 e área mínima de detecção do desmatamento de 2 

(dois) ha. Os mesmos autores constataram que, em 2002, com o refinamento da escala e da 

área mínima de detecção, era de 55,67% e, em 2008, observa-se uma diminuição para 

53,62%. Todas essas estatísticas foram baseadas na área total do bioma. 

Tais abordagens quantitativas podem ser observadas também em trabalhos como os de 

Freitas, (2007) e Araujo-Silva, (2011), ambos aplicados em municípios do estado de 

Pernambuco com o uso integrado de trabalho de campo e imagens de satélite, tendo o 

primeiro trabalho, resultados no tocante a avaliação da dinâmica de variáveis ambientais 

indicadoras de processos de desertificação no período de 20 anos. Enquanto que o segundo, 

teve como resultado mapas temáticos contendo as transformações que o município vem 

passando quanto ao uso da terra nos últimos 21 anos (período de 1987-2008). 

 A utilização de imagens de satélite no estudo da cobertura da terra exige um conjunto 

de procedimentos que precedem a utilização das imagens para a obtenção dos resultados no 

mapeamento desejado. 

                                                           
2
 IBGE. 1993. Mapa de vegetação do Brasil. IBGE, Rio de Janeiro. 
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Novo (2010) afirma que o processamento digital de imagens (PDI) pode ser dividido 

em três etapas distintas: pré-processamento, técnicas de realce e técnicas de classificação. 

 

2.2.1 Processamento digital de imagens 

  

2.2.1.1 Pré-processamento 

 

O pré-processamento é o conjunto de funções de processamento digital de imagens 

(PDI) de satélite que visam transformações das imagens, para estabelecer a relação mais 

precisa e fiel com a área de estudo (PONZONI et al., 2015), melhorando a qualidade visual da 

cena, constituindo-se como uma importante etapa de pré-processamento, porque nos 

processamentos subsequentes, tais como as transformações de realces espectrais, essas 

imperfeições seriam também realçadas (MENESES & ALMEIDA, 2012). 

As técnicas de pré-processamento incluem correção de imperfeições geométricas e 

radiométricas (correção atmosférica e de eliminação de ruído quando necessário) e realce de 

imagens (PONZONI & SHIMABUKURO, 2010). 

 

2.2.1.1.1. Técnicas de correção 

 

As imagens podem conter erros aleatórios de pixels ou erros coerentes de linhas de 

pixels que, normalmente, se mostram como pixels ou linhas com valores saturados (claros), 

ou sem sinal (escuros), reconhecido como um erro do valor digital do pixel, denominados de 

ruídos (MARQUES-FILHO & VIEIRA-NETO, 1999; MENESES & ALMEIDA, 2012). Os 

ruídos, normalmente, se apresentam em três formas: como linhas ruidosas, pixels ruidosos ou 

conjunto sistemático de linhas ruidosas, que se denomina de striping
3
, constituindo na má 

qualidade de pixels ao longo de uma linha ou mesmo da perda total de informação ao longo 

de toda uma linha ou de algumas linhas, devido a problemas diversos, como: saturação do 

detector na medida do sinal, falha na aquisição dos dados ou erro na transmissão ou registro 

                                                           
3
 Striping: Consiste num tipo de ruído coerente, cujo efeito é o aparecimento de faixas horizontais regularmente 

espaçadas nas imagens, dando a aparência de uma persiana que mostra abruptas diferenças de níveis de cinza, 

originadas por diferenças das respostas do conjunto de detectores de uma banda (MENESES & ALMEIDA, 

2012). 
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de dados em Terra, sendo essa linha reconhecida na imagem pela aparência de uma linha 

escura, sinal perdido, ou clara, sinal saturado (MENESES & ALMEIDA, 2012) (FIG 03). 

 

Figura 03: A) Imagem com a presença de faixas de linhas ruidosas conhecidas como striping, 

causadas pela descalibração dos detectores de uma banda. B) Linhas ruidosas por saturação máxima 

do sinal. 

A)    B)  

Fonte: Meneses & Almeida, (2012). 

 

Muitos dos problemas identificados nas imagens digitais de sensoriamento remoto, são 

devidos aos erros e defeitos que os sensores possam apresentar ao longo de sua vida útil, e por 

perdas de estabilidade da plataforma que aloja o sensor, bem como fontes de erros que 

independem da plataforma ou mau funcionamento do sensor. A atmosfera é uma dessas fontes 

externas de erros, que pode gerar com intensidades diferentes, severas distorções nos dados 

das imagens (MENESES & ALMEIDA 2012). 

Há duas formas comuns de se realizar a correção atmosférica sobre os valores de 

reflectância das imagens de satélites: Método de Correção Atmosférica pelo Pixel Escuro ou 

Dark Object Subtraction-DOS proposto por Chavez (1988) e a outra técnica, deve ser 

somente aplicada sobre valores de Radiância aparente ou Fator de Reflectância Bidirecional 

(FRB) aparente, nesses caso,  trata-se de modelos de transferência radiativa como o Moderate 

Sectral Resolution Atmospheric Transmittance Algorithm (MODTRAN) e o Simulations of 

the Satellite Signal in the Solar Spectrum (5S) (PONZONI & SHIMABUKURO 2010). 

O DOS, é assumido que cada banda da imagem deveria conter alguns pixels com 

valores próximos ou iguais a zero, cujas origens mais comuns seriam as áreas de sombras de 

relevo (MENESES & ALMEIDA, 2012). No DOS assume-se que há uma grande 

probabilidade de existir pixels escuros nas imagens, nuvens ou sombras ocasionadas devido à 

topografia local, que mediante a esses fatores, deveriam apresentar um números digitais (ND) 

muito baixo na cena, equivalente a cerca de 1% de reflectância (CHAVEZ, 1988). Pixels 



29 

 

ruidosos isolados podem ser substituídos pelas médias dos pixels vizinhos mais próximos, 

desde que haja segurança que os pixels vizinhos sejam pixels bons (MENESES & 

ALMEIDA, 2012). 

O outro método, o Fator de Reflectância Bidirecional (FRB) que trata dos modelos de 

transparência radiativa como o Moderate Spectral Resolution Atmospheric Transmittance 

Algorithm (MODTRAN) e o Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum (5S), são 

modelos implementados em programas computacionais que oferecem opções variadas de 

entrada de dados provenientes da caracterização da atmosfera, principalmente em relação as 

concetrações de vapor d’água, O3, profundidade óptica e tipo de concentração de aerossóis 

(PONZONI & SHIMABUKURO, 2010). 

Estes modelos de transferência radioativa consideram também o fenômeno da 

absorção da radiação eletromagnética, implicando geralmente em resultados mais confiáveis 

quando o interesse é correlacionar os valores de reflectância presentes nas imagens com 

parâmetros geofísicos ou biofisicos de objetos existentes na superficie terrestre (PONZONI et 

al., 2012). 

 

Em qualquer um dos métodos de correção atmosférica mencionados, o 

resultado final é denominado Reflectância de superfície, ou seja, assume-se 

que os FRB resultantes referem-se a estimadores da Reflectancia 

Bidirecional dos objetos presentes na superficíe terrestre, sendo possível 

então, a caracterização espectral dos mesmos (PONZONI & 

SHIMABUKURO 2010, p. 74). 

 

2.2.1.1.2 Realce das imagens 

 

Com o obetivo de melhorar a qualidade visual da imagem para facilitar os trabalhos de 

interpretação sobre a mesma, pode aplicar um realce de imagem (PARANHOS-FILHO et al., 

2008). As técnicas de realce de imagens provenientes do sensoriamento remoto, por sua vez, 

têm como objetivo melhorar a qualidade visual destas permanentemente ou 

momentâneamente, sendo aplicadas pelos usuários mediante processamento de aplicativos 

específicos, incluindo grande diversidade de opções no melhoramento das imagens de satélite 

(PONZONI & SHIMABUKURO 2010).  

Para Paranhos-Filho et al., (2008) embora os realces de imagens de satélite seja um 

procedimento que possa ser considerado de simples execução em programa de processamento 

digital de imagens provenientes do Sensoriamento Remoto, para Novo, (2010), apesar de ser 
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simples, o realce é mais utilizado que a classificação para obtenção de informações úteis das 

imagens. 

Os realces são efetuados em dependência do valor do pixel em relação aos seus 

vizinhos, portanto, depende da distribuição espacial dos pixels. Os realces incluem as técnicas 

de filtragem de imagens, onde os resultados têm diferentes aplicabilidades na análise da 

informação da imagem (MENESES & ALMEIDA, 2012). 

O tipo de realce a ser executado depende princilpamente do objetivo do usuário e sua 

experiencia também interfere, pois muitas vezes é comum observar usuários num processo de 

“tentativa de erro” para alcançar suas expectativas no realce de imagens (PARANHOS-

FILHO et al., 2008). Para os mesmos autores, as técnicas de realces são classificadas em 

realces radiométricos, espaciais e espectrais: Realces radiométricos – As imagens são 

realçadas com base nos valores de cada pixel individualmente, o realce ou contraste espectral 

é feito por default (padrão) pela maioria dos editores de imagens de satélite, onde a 

distribuição dos níveis de cor é recalculada estatisticamente de modo a possuir uma maior 

distribuição das frequências dos níveis de cinza, melhorando a capacidade de interpretação 

visual da imagem; Realces espaciais – Também chamadas de técnicas de fusão, os realces 

espaciais, permite que se obtenham imagens coloridas (RGB e falsa-cor) de melhor resolução 

a partir da fusão das bandas multiespectrais com a banda pancromática (geralmente as bandas 

pancromaticas dos satéites apresentam resolução espacial superior a das bandas 

multiespectrais); Realce espectral – Envolvem transformações no sistema de composiões das 

imagens e as operações entre bandas, por conseguinte, os chamados índices (de vegetação. 

Hidrotermal, etc). 

 

2.2.1.1.3. Técnicas de classificação de imagens 

 

As técnicas de classificação digital envolvem a utilização de métodos pelos quais 

pixels são associados a classes, de acordo com suas características espectrais (PONZONI et 

al., 2012). A classificação digital é, portanto, um processo de reconhecimento de padrões e de 

objetos homogêneos e aplica-se ao mapeamento de áreas consideradas pertecentes a uma 

única classe de objetos que constituem a legenda do mapeamento pretendido. Em outras 

palavras, a classificação pode ser definida como um método que consiste em agrupar pixels, a 

partir de suas semelhanças, em classes determinadas ou não pelo usuário (JENSEN, 2009).  
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De acordo com Crósta (1992) existem duas abordagens na classificação de imagens 

multiespectrais de sensoriamento remoto. A primeira denominada de classificação 

supervisionada, e a segunda abordagem é denominada de classificação não supervisionada.  

 

2.2.1.1.3.1. Classificação Supervisionada 

 

A classificação supervisionada requer conhecimentos prévios das classes de alvos, a 

fim de classificar a imagem nas classes de interesse pré-fixadas pelo analista (MENESES & 

ALMEIDA, 2012). 

Florenzano (2011) explica que: 

 

Na classificação supervisionada, o analista deve fornecer amostras (áreas de 

treinamento) das classes espectralmente representativas, mas não 

necessariamente homogêneas. Neste tipo de classificação o analista 

identifica pixels (amostras) pertencentes às classes de interesse e deixa para 

o algoritmo utilizado a tarefa de localizar todos os demais pixels 

pertencentes a essas classes, baseado em uma regra estatística pré-

estabelecida. Essas amostras, também denominadas de áreas de treinamento, 

são delimitadas na imagem pelo analista por meio de um cursor, com base 

no seu conhecimento sobre a área de estudo e, geralmente, a partir de dados 

coletados no campo, muitas vezes dependendo da finalidade da classificação, 

com base em dados coletados na passagem do satélite (FLORENZANO, 

2011). 

 

Para uma classificação mais precisa deve-se primeiramente buscar áreas de 

treinamento em campo, distribuídas espacialmente de forma homogênea por toda a imagem, 

escolhendo-se feições bem distinguíveis, e posteriormente utiliza-las na classificação da 

imagem (PARANHOS-FILHO et al., 2008). 

 

2.2.1.1.3.2. Classificação Não Supervisionada 

 

Na Classificação Não Supervisionada, as classes não são predeterminadas e, em razão 

de o analista ter pouco controle sobre o estabelecimento das mesmas, é uma técnica menos 

subjetiva (FLORENZANO, 2011). Baseia-se no princípio de que o sistema é capaz de 

identificar por si só as diferentes classes que compõem a imagem (CRÓSTA, 1992). 

Há duas situações em que se pode aplicar a classificação não supervisionada, uma 

delas, é quando não se tem suficiente conhecimento acerca do número e natureza das classes 
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de alvos que possam estar presentes numa área, e a outra é quando desejamos fazer uma 

classificação exploratória da imagem, para rapidamente e sem grande esforço, saber as 

possíveis classes de alvos que podem ter na imagem, não tendo portanto, possibilidades de se 

estimar os centros das classes, como antes visto, usando áreas de treinamento representativas 

de cada classe, sendo de  responsabilidade do analista, depois da classificação, associar um 

significado às classes resultantes (MENESES & ALMEIDA, 2012).  

 

2.2.1.1.3.3. Classificação Orientada a Objetos 

 

Para explorar os dados adquiridos pelos sensores de alta resolução e a grande 

quantidade de dados disponíveis atualmente, existem novas abordagens de classificação 

digital de imagens como, por exemplo, a classificação orientada ao objeto (FLORENZANO, 

2011). 

 Segundo o mesmo autor, nesse tipo de abordagem: 

 

Utiliza-se o conceito de objeto, ou seja, não se considera o valor de cada 

pixel, mas sim o de cada conjunto de pixels da imagem e as relações entre os 

objetos [...] Assim como na interpretação e classificação manual da imagem, 

na classificação orientada ao objeto é essencial o conhecimento temático 

(litologia, relevo, solos, cobertura vegetal e uso da terra) e de sensoriamento 

remoto do interprete. Esse conhecimento é necessário na definição das 

chaves de interpretação, na avaliação do resultado obtido de forma 

automática e na edição final do mapa (pós-processamento). 

 

Essas técnicas de classificação de imagens digitais visam ao reconhecimento 

automático de objetos, em função de determinado critério de decisão, agrupando em classes 

os objetos que apresentam similaridade em suas respostas espectrais, onde o resultado de uma 

classificação digital de imagens, portanto, é um mapa temático, no qual cada pixel ou grupo 

de pixels da imagem foi classificado em uma das várias classes (ou temas) definidas 

(FLORENZANO, 2011). 

Em suma, as técnicas de classificação de imagens de satélite requerem pouca ou 

nenhuma participação do analista no processo de classificação da imagem (MENESES & 

ALMEIDA, 2012). Sendo que o volume e a qualidade destas classificações é função direta da 

experiência e conhecimento do fotointérprete (PARANHOS-FILHO et al., 2008). Com isso, a 

interação do intérprete com o processamento automatizado, é fundamental para o sucesso da 
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classificação (FLORENZANO, 2011). O resultado da classificação deve ser avaliado com 

base no desempenho do classificador proposto e validado por critérios numéricos para estimar 

a precisão desses dados e a sua acuracidade (MENESES & ALMEIDA, 2012). Para os 

mesmos autores, a classificação de imagens de satélite deve, portanto, ser vista como um 

processo estatístico e probabilístico que tenta ao máximo aproximar o mapa digital à 

realidade. 

 

2.2.2 Índices de vegetação aplicados ao estudo da cobertura da terra 

 

Os índices de vegetação resultam da combinação da medida da radiação 

eletromagnética refletida pela vegetação em algumas bandas espectrais do espectro-

eletromagnético, principalmente as bandas do vermelho e infravermelho próximo, que 

guardam certa relação com a quantidade e o estado da vegetação em uma dada área da 

superfície terrestre (HUETE & JUSTICE, 1999). As faixas do vermelho e do infravermelho 

próximo são mais utilizadas, por conterem mais de 90% da variação da resposta espectral da 

vegetação (ROSA, 2009) (ver Figura 02). 

Na literatura são encontrados vários índices de vegetação. Dentre os diversos índices 

mais utilizados, estão o índice de vegetação da razão simples (SR – Simple Ratio), o Índice de 

Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index), o 

Índice de Vegetação Ajustado para o Solo (SAVI – Soil-Adjusted Vegetation Index), o Índice 

de Vegetação Melhorado (EVI – Enhanced Vegetation Index). 

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada – NDVI proposto por Rouse et al., 

(1973) é um dos mais difundidos e utilizados atualmente. 

Tal índice envolve a razão entre a diferença e a soma das bandas infravermelho 

próximo e vermelho, onde esses valores variam entre -1 a +1, onde os valores mais elevados 

estão relacionados às áreas com maiores densidades de vegetação fotossinteticamente ativa, 

enquanto que os valores mais baixos representam as áreas com menor quantidade de 

vegetação (MENESES & ALMEIDA, 2012; PONZONI & SHIMABUKURO, 2010).  

O NDVI é calculado a partir da subtração da banda referente ao infravermelho 

próximo e a banda do vermelho, dividido pela a soma das mesmas. 

A equação 1 representa o cálculo do NDVI. 
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NDVI = (PIVP - PV) / (PIVP + PV)                                                 (1) 

 
 

Onde:  

 

ΡIVP - Banda do infravermelho próximo. 

ΡV - Banda do vermelho. 

  

Como ferramenta para monitoramento da vegetação, o NDVI é utilizado para construir 

perfis sazonal e temporal da vegetação, permitindo comparações inter-anuais desses perfis, 

constituindo-se como um índice amplamente utilizado até os dias atuais, tendo sido explorado 

em diferentes abordagens em estudos de culturas agrícolas florestais e climáticos, mas apesar 

do relativo sucesso de sua aplicação em estudos da vegetação, sua interpretação deve levar em 

conta vários fatores limitantes, como por exemplo, pontos de saturação que se manifestam de 

forma diferenciada na faixas espectrais do vermelho e do infravermelho próximo, 

interferência atmosférica, posicionamento do centro e largura de cada banda que varia entre 

os sensores remotos (PONZONI & SHIMABUKURO, 2010).  

Devido às limitações observadas no Índice de Vegetação da Diferença Normalizada 

(NDVI), o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) foi proposto por Huete (1988), 

propondo-se a melhorar os valores de NDVI sem necessidades de medições em campo. 

Huerte et al., (1985) verificaram que a sensibilidade dos índices de vegetação em 

relação ao material de fundo (solo) é maior em dósseis com níveis médios de cobertura 

vegetal (50% de cobertura verde) através de uma constante “L” introduzidas pelos mesmos 

nas medições experimentais das reflectâncias, calculadas para as bandas do infravermelho 

próximo e do vermelho. A constante “L” tem como função minimizar o efeito do solo no 

resultado final do índice, com valores que variam entre -1,5 para áreas sem vegetação à 1,5 

em áreas com presença de alguma vegetação. 

A equação 2 para o cálculo do SAVI, assume a seguinte forma: 

 

SAVI = [(PIVP - PV) / (PIVP + PV + L)] x (1 + L)                                    (2) 
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Onde: 

 

ΡIVP - Banda do infravermelho próximo. 

ΡV - Banda do vermelho. 

L - Constante que minimiza o efeito do solo e pode variar de 0 a 1. 

 

Segundo Huete et al. (1985) os valores ótimos de L são: 

 

L = 1 (para densidades baixas de vegetação) 

L = 0,5 (densidades médias) 

L = 0,25 (densidades altas) 

 

Em outras palavras, o “L” é uma constante empiricamente determinada para minimizar 

a sensibilidade do índice de vegetação às variações de reflectância dos tipos de solo 

(MENESES & ALMEIDA, 2010). Em geral o fator L = 0,5 oferece um índice espectral 

superior ao NDVI, e é mais utilizado, uma vez que agrupa maior variação de vegetação 

(HUETE, 1988). 

 

2.2.3 Avaliação da acurácia da classificação e mapeamento 

 

Após a classificação da imagem digital, é necessário conhecer a confiabilidade da 

imagem classificada, pois é possível que dentro de algumas amostras sejam incluídos pixels 

com “assinaturas espectrais” de classes diferentes daquela que o usuário pretende definir 

(PONZONI & SHIMABUKURO, 2010). Várias são as formas de se avaliar a qualidade da 

classificação, determinando as contradições entre a verdade de campo e o resultado do 

processo de classificação (RIBEIRO, 2013). 

De acordo com Congalton (1991), os erros estão presentes em qualquer tipo de 

classificação, os quais são resultantes de interações complexas entre as estruturas espaciais da 

paisagem, a resolução do sensor, os algoritmos de pré-processamento e os procedimentos da 

própria classificação. 

A avaliação da acurácia e precisão de mapas permitem verificar erros oriundos do 

processo de atribuição dos pixels a determinadas classes geradas a partir da classificação 
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utilizada e consequentemente avaliar o nível de confiabilidade das informações contidas nos 

mesmos (CONGALTON, 1991). 

Gera-se uma possível “confusão” para o classificador e essa “confusão” pode ser 

avaliada mediante a análise das chamadas “matrizes de classificação” (PONZONI & 

SHIMABUKURO, 2010). 

A matriz de confusão é formada por um arranjo quadrado de números dispostos em 

linhas e colunas que expressam o número de unidades amostradas de uma classe particular 

inferida por um classificador (ou regra de decisão), comparado com a classe real verificada no 

campo (CONGALTON, 1991; PONZONI & SHIMABUKURO, 2010) (TAB 01). 

 

Tabela 01: Representação matemática de uma matriz de confusão. 

Dados 

classificados 

Dados obtidos em campo 

Classe 01 Classe 02 Classe 03 Total 

Classe 01 P 11 P 12 P 13 SL1 = ∑(11...13) 

Classe 02 P 21 P 22 P 23 SL2 = ∑(21...23) 

Classe 03 P 31 P 32 P 33 SL3 = ∑(31...33) 

Total 
SC1 = 

∑(11...13) 

SC2 = 

∑(21...32) 

SC3 = 

∑(13...33) 

SPL = ∑(SL1...SL3) 

SPC = ∑(SC1...SC3) 

Soma da diagonal principal – SDP SDP = ∑ (11...33) 

Fonte: Adaptado de Congalton (1991). 

 

Onde:  

 

P – Pontos de análise;  

SL – Soma das linhas;  

SC – Soma das colunas; 

SDP – Soma dos pontos da diagonal principal classificados corretamente; 

SPL – Soma total dos pontos na linha principal; 

SPC – Soma total dos pontos na coluna principal; 

 

Obs: Os valores referentes a SPL e SPC são iguais uma vez que correspondem ao número de 

pontos observados em campo. 

 

A forma como se organiza a matriz de confusão permite confrontar o número de 

unidades (pixels ou polígonos) observado na classificação da imagem de satélite (dados 
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classificados), versus o mesmo número de unidades classificadas em campo (dados obtidos 

em campo), as colunas representam as unidades observadas, as de referência, enquanto as 

linhas são referentes à classificação gerada (CONGALTON & GREEN, 1999). 

Se todos os pixels de uma imagem são classificados corretamente, a matriz apresentará 

valores apenas na diagonal principal, mas como na maioria dos casos há pixels classificados 

incorretamente, a quantidade desses pixels incorretos é o total de pixels que aparecem fora da 

diagonal principal da matriz (ARONOFF, 1982). Se o número de erros é menor ou igual à 

margem assumida, o mapa é aceito como exato dentro dos intervalos de confiança 

especificados (CONGALTON, 1991). 

Uma vez tendo à disposição uma matriz de confusão, são várias as possibilidades para 

a estimativa da exatidão de um mapa temático, dentre elas destaca-se o índice de Exatidão 

Global e o índice KAPPA (FOODY, 2002; PONZONI & ALMEIDA, 1996).  

 

2.2.3.1 Índice de Exatidão Global 

 

A exatidão global é calculada dividindo a soma da diagonal principal da matriz de 

confusão, pelo número total de amostras coletadas, conforme a equação 03: 

 

P0 =∑     
                                                    (03) 

 

Onde: 

Po = Coeficiente de Exatidão Global; 

nii = Elementos da diagonal principal da Matriz de Confusão; 

N = Número total de pontos da Matriz de confusão; 

 

A acurácia das categorias individuais pode ser obtida de forma similar, dividindo-se o 

número de pixels corretos em dada categoria pelo número total de pixels na linha ou coluna 

correspondente. A acurácia pode ser analisada individualmente por meio da análise dos erros 

de inclusão (Erros de comissão – pontos de outras classes classificadas como uma classe 

específica, definido como acurácia do usuário) e erros de exclusão (Erros de omissão – Pontos 

de uma classe específica que foram classificadas como outras, definido como acurácia do 
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produtor) presentes na classificação realizada pelo usuário (GONGALTON & GREEN, 

1999). 

A Acurácia do produtor é calculada dividindo o número total de pontos corretamente 

classificadas em uma categoria pelo número de pontos que foram classificadas nessa 

categoria, ou seja, o total da coluna (STORY & CONGALTON 1986). Conforme a equação 

04: 

 

Ap =  nii / ni            (04) 

 

Onde: 

 

Ap = Acurácia do produtor; 

nii = Elementos da diagonal, ou seja, elementos classificados corretamente; 

ni = Total de elementos de referência amostrados para uma categoria i. 

 

A Acurácia do usuário indica a probabilidade de que um pixel classificado na imagem 

de fato representa aquela categoria no campo, é calculada dividindo o número total de pontos 

corretamente classificadas em uma categoria pelo número de pontos que foram classificadas 

nessa categoria, ou seja, o total da linha (STORY & CONGALTON 1986). Tal equação é 

calculada da seguinte forma: 

 

Au =  nii / ni            (05) 

 

Onde: 

 

Au = Acurácia do usuário; 

nii = Elementos da diagonal, ou seja, elementos classificados corretamente; 

ni = Total de elementos classificados para uma categoria i. 

 

Com base apenas no índice de Exatidão Global, as inferências feitas podem gerar 

equívocos, pelo fato do mesmo considerar apenas a diagonal principal da matriz, 
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diferentemente do índice Kappa, que por sua vez, considera os valores de toda a matriz, e não 

só a diagonal principal (CONGALTON, 1991; BRITES et al., 1996). 

 

2.2.3.2 Índice Kappa 

 

Congalton (1991) relata que o uso do índice Kappa é satisfatório para avaliar a 

precisão de uma classificação temática, pelo fato de levar em consideração toda a matriz de 

confusão no seu cálculo, inclusive os elementos de fora da diagonal principal, os quais 

representam as discordâncias na classificação. 

O índice Kappa, expressa na equação 06, é uma técnica multivariada discreta usada na 

avaliação da precisão temática que utiliza todos os elementos contidos da Matriz de Confusão 

no seu cálculo. 

 

K = (N ∑     
     ∑             

   / (n
2
 - ∑        

   )                     (06) 

 Onde:  

 

K - é uma estimativa do coeficiente Kappa;  

Xii  - é o valor na linha i e coluna i;  

Xi - é a soma da linha i;  

X+ i - é a soma da coluna i da matriz de confusão;  

n - é o número total de pontos e c o número total de classes; 

 

Tanto para os índices de Exatidão Global como para o índice Kappa, quanto maior o 

valor, melhor será considerado o resultado da classificação (CONGALTON & GREEN, 

1999). 

 Landis e Koch (1977) propõem uma escala de avaliação da qualidade da classificação 

para o índice Kappa, normalmente aceitos pela comunidade científica assumindo um valor 

máximo igual a 1 (um), no qual os valores mais elevados representam maior correspondência 

entre as classes dos mapas considerados. (TAB 02). 
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Tabela 02: Qualidade da classificação segundo intervalos do coeficiente de concordância Kappa. 

Índice de Kappa Grau de concordância 

< 0,00 

0,00 – 0,20 

0,21 – 0,40 

0,41 – 0,60 

0,61 – 0,80 

0,81 – 1,00 

Péssimo 

Ruim 

Razoável 

Bom 

Muito Bom 

Excelente 

Fonte: Landis & Koch (1977). 

 

A avaliação da acurácia através de diferentes tipos de coeficientes de concordância 

permitem obtenção de um grau de confiabilidade das categorias classificadas na imagem, sob 

diferentes perspectivas e metodologias. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1.      ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Martins abrange uma área de 169 km² e localiza-se a Oeste no Estado 

do Rio Grande do Norte na mesorregião Oeste Potiguar e microrregião de Umarizal, distando 

aproximadamente 380 km de Natal, capital do Estado (FIG 04). A população total residente é 

de 8.218 habitantes apresentando uma densidade demográfica de 48,49 hab/km
2
 e um Índice 

de Desenvolvimento Urbano (IDH) igual a 0,622. (IBGE, s.d)
4
 

 
Figura 04: Mapa de localização do Município de Martins – RN. 

 
Fonte dos dados: Malha digital em formato shapefile.Disponível em     

<http://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm>.Acesso em 02 de maio de 2015. 

 

Quanto aos aspectos geológicos, de acordo com a CPRM (2005), o município de 

Martins está inserido geologicamente na Província Borborema e Serra dos Martins, 

basicamente caracterizados por duas unidades litoestratigráficas, o embasamento cristalino do 

período Pré-cambriano, formado por gnaisses, xistos e anfibólitos, e a Formação sedimentar 

                                                           
4
 Perfil do Município de Martins/RN. Disponível em: 

<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=240740>: Acesso em 02 de maio de 2015. 
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Serra do Martins, de idade Terciária Inferior, formada por arenitos caulínicos, conglomerados 

e siltitos. 

O município apresenta uma cota altimétrica que varia de 210 a 720 metros 

aproximadamente, apresentando como unidades de relevo a Depressão Sertaneja (terrenos 

baixos situados na Chapada do Apodi), sedimentos que afloram em chapadas de relevo plano 

a levemente ondulado, constituídos por arenitos médios a conglomeráticos, argilosos (por 

vezes cauliníticos) e crosta laterítica com seixos de quartzo (CPRM, 2005) (FIG 05). 

 

Figura 05: Platô (Formação Serra de Martins) localizada no Município de Martins – RN. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

O clima da região de acordo com a classificação de Köppen (ALVARES et al., 2013) 

é “As”, clima tropical com chuvas no inverno. Embora a área de estudo esteja situada dentro 

do bioma Caatinga, a altitude exerce considerável influência na distribuição das chuvas e nas 

temperaturas, de parte do município (a serra) apresenta características peculiares, como, clima 
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subúmido, precipitação média anual entre 900 e 1300 mm (quase 300 mm superior ao seu 

entorno), tendo como característica, um “inverno” seco e um “verão” que concentra a 

precipitação anual, com estação seca em média de 6 meses (Julho-Dezembro) (AB’SABER, 

1999; REIS, 1976) (FIG 06). 

 

Figura 06: Diagrama Climático de Walter
5
 para a sede do município de Martins – 

RN. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados de temperatura média mensal e 

precipitação acumulada mensal 1911-1990, disponíveis em < 

http://www.dca.ufcg.edu.br/clima/dadosrn.htm >. 

 

O município está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, os principais 

rios são: o Rio Trapiá, Riachos dos Picos e Quixeré, e como principais açudes: o Alívio, do 

Chapéu e o Nogueira  (CPRM, 2005) (FIG. 07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 WALTER, H. Vegetação e Zonas Climáticas: Tratado de Ecologia Global. Tradução de Anna Terzi Giova, 

Hildegard T. Buckup. São Paulo: EPU, 1986. 
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Figura 07: Mapa hidrográfico e hipsométrico do município de Martins – RN. 

  
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados em formato digital de shapefile do IBGE 

(2013) e uma imagem de radar SRTM (SB-24-Z-A)
6
.  

                                                           
6
 Disponível em <http://www.sat.cnpm.embrapa.br>. Acesso em 12 de janeiro de 2016. 
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Os tipos de solo encontrados em Martins são: os Argissolos (solos desta classe têm 

como característica marcante um aumento de argila do horizonte superficial A para o sub 

superficial B, geralmente acompanhado de boa diferenciação também de cores e outras 

características), Latossolo Vermelho e Amarelo (são profundos, com boa drenagem e 

normalmente de baixa fertilidade natural), Luvissolo (solos de profundidade mediana, com 

cores desde vermelhas a acinzentadas) e Neossolo Regolítico (presença considerável de 

minerais primários de fácil intemperização) (JACOMINI, 1971; IBGE, 2015). 

Quanto à vegetação, o município apresenta uma vegetação do tipo “Caatinga 

hiperxerófila” (é a Caatinga que apresenta xerofitismo mais acentuado, característica da zona 

de clima semiárido do Nordeste), em quase todo o município, com predominância de plantas 

espinhosas deciduais e plantas de porte mais baixo e espalhadas, destacando-se a: jurema-

preta, mufumbo, faveleiro, marmeleiro, xique-xique e facheiro (JACOMINI, 1971; IBGE, 

2012). Em sua porção mais central (no platô da Serra de Martins), apresenta uma vegetação 

de do tipo Floresta subcaducifólia e encontra-se atualmente devastada em sua quase 

totalidade, cedendo lugar as formações secundárias (capoeiras), culturas e pastagens, como 

espécies mais encontradas podem ser citadas: pau d’arco amarelo, pau-ferro, pau-santo, 

jatobá, marmeleiro, sucupira-mirim, catanduba e pau-d’óleo, além espécies de nome vulgar, 

localmente chamados de: codoie, inharé, cipauba, calumbi e outras (JACOMINI, 1971). 

 

3.2.     PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.2.1.  Aquisição de imagens 

 

Foram utilizadas duas imagens do satélite Landsat 8 (sensor OLI “Operational Land 

Imager”, órbita 216, ponto 064) para o mapeamento da cobertura da terra a partir dos índices 

de vegetação. Ambas as imagens correspondem as bandas 4 e 5 (bandas do vermelho e 

infravermelho próximo), com resolução espacial de 30 metros, de 15 de setembro de 2014, 

disponíveis no sítio do USGS (United State Geological Survey)
7
 (FIG 08). 

 

 

 

 

                                                           
7
 Disponível em <http://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php> Acesso em 10 de outubro de 2014. 
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Figura 08: Mapa contendo a localização da imagem do satélite Landsat 8. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A escolha das imagens partiu do critério das mesmas não apresentarem problemas 

relacionados à presença de nuvens, cuja presença, dependendo da quantidade e distribuição, 

poderia acarretar elevado comprometimento visual das imagens analisadas para a área de 

estudo. 

Os dados referentes às características das imagens do satélite Landsat 8 estão descritos 

no quadro 01. 
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Quadro 01: Características dos semsores e das bandas espectrais do satélite Landsat 8. 

CARACTERÍSTICAS/ 

SATÉLITE 

LANDSAT 8 

 

Sensor 

Bandas 1-9 (Operational Land Imager – OLI) e 

Bandas 10 e 11 (Thermal Infrared 

Sensor – TIRS). 

 

 

 

 

 

Bandas Espectrais 

Banda 1 – Ultra azul 

Banda 2 – Azul 

Banda 3 – Verde 

Banda 4 – Vermelho 

Banda 5 – Infravermelho próximo 

Banda 6 - Infravermelho médio SWIR 1 

Banda 7 - Infravermelho médio SWIR 2 

Banda 8 – Pancromática 

Banda 9 – Cirrus 

Banda 10 – Infravermelho termal (TIRS) 1 

Banda 11 - Infravermelho termal (TIRS) 2 

 

 

 

 

 

Resolução Espectral 

Banda 1 – 0,43 – 0,45 µm 

Banda 2 – 0,45 – 0,51 µm 

Banda 3 – 0,53 – 0,59 µm 

Banda 4 – 0,64 – 0,67 µm 

Banda 5 – 0,85 – 0,88 µm 

Banda 6 – 1,57 – 1,65 µm 

Banda 7 – 2,11 – 2,29 µm 

Banda 8 – 0,50 – 0,68 µm 

Banda 9 – 1,36 – 1,38 µm 

Banda 10 – 10,60 - 11,19 µm 

Banda 11 – 11,50 – 12,51 µm 

 

Resolução Espacial 

30 m (Bandas 1,2,3,4,5,6,7,9) 

15 m (Banda 8) 

100 m (Bandas 10 e 11) 

Resolução Temporal 16 dias 

Área imageada 170 x 183 km 

Resolução Radiométrica 16 bits 

Fonte: http://www.sat.cnpm.embrapa.br 

 

Utilizou-se também de uma carta imagem
8
 em escala de 1: 25.000,  e de um mapa com 

as ruas
9
 do município em escala de 1: 5.000 para elaboração de um mapa preliminar para 

localização em campo, como também de um mapa de uso e cobertura da terra
6
 realizado pelo 

INPE em 2011, elaborado a partir de uma imagem do sensor CCD (High Resolution CCD 

Camera ou Câmera Imageadora de Alta Resolução) do Satélite CBERS 2B de Julho de 2008, 

identificando as seguintes classes: Caatinga Preservada, Caatinga Degradada, Solo Exposto, 

                                                           
8,5 e 6

 Disponível em <http://www.geopro.crn2.inpe.br/martins_rn.htm> Acesso em 10 de outubro de 2014. 
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Lavoura, Corpos d’água e Urbano para comparação dos mapeamentos realizados a partir dos 

índices NDVI e SAVI.  

 

3.2.2   Pré-processamento dos dados de sensoriamento remoto 

 

As imagens passaram por etapas de pré-processamento no software Erdas 9.2
10

 a 

partir da ferramenta Model Maker. Nesse software foram aplicados procedimentos de 

calibração radiométrica (radiância e reflectância), para remover as interferências provocadas 

pelo espalhamento das ondas eletromagnéticas nas imagens de satélite. 

Para calibração radiométrica das imagens foram aplicadas equações para transformar 

os valores de (ND) presentes nas imagens, para valores de radiância e reflectância, a fim de 

obter melhores resultados na aplicação dos índices NDVI e SAVI.  

 

3.2.2.1 Calibração radiométrica 

 

Para conversão de (ND) para valores de radiância, foi utilizada a equação 07 para o 

Landsat 8 disponível no sítio do USGS (United State Geological Survey)
11

 para converter os 

valores de númeors digitais para valores de radiância. 

 

Lλ = MLQcal + AL                                                          (07) 

 

Onde:               

 

Lλ = Radiância espectral; 

ML = Parâmetros de radiância (Fator de redimensionamento multiplicativo de cada banda 

específica); 

AL = Parâmetros de radiância (Banda específica de aditivo); 

Qcal = Valores de pixel do produto padrão de cada banda (ND);  

 

 Os valores utilizados para o cálculo de radiância estão na tabela a seguir. 

                                                           
10

 Disponível em <http://www.hexagongeospatial.com/products/producer-suite/erdas-imagine> Acesso em 12 de 

janeiro de 2016. 
11

 Disponível em <http://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php> Acesso em 12 de janeiro de 2016. 
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Tabela 03: Valores para o cálculo de Radiância para o Satélite Landsat 8. 

PARÂMETROS VALORES PARA 

(BANDA 4) 

VALORES PARA 

(BANDA 5) 

ML 98,79300 60,45600 

AL -49,39640 -30,22813 

Qcal 32,767 

Fonte: A partir dos metadados obtidos na imagem do Landsat 8. 

 

Para obtenção dos dados de Reflectância, foi utilizada a equação 08 disponível no 

Sítio da USGS. A mesma está expressa abaixo da seguinte forma: 

 

ρλ
'
 = MρQcal + Aρ / sin(θSE)       (08) 

 

Onde:               

 

ρλ' = Reflectância planetária e correção do angulo solar;  

Mρ = Parâmetros de reflectância (Fator de redimensionamento multiplicativo de cada banda 

específica); 

Aρ = Parâmetros de radiância (Banda específica de aditivo); 

Qcal = Valores de pixel do produto padrão de cada banda (ND); 

θSE = Angulo zenital solar; 

 

Os valores utilizados para o cálculo de reflectância seguem descritos na tabela abaixo: 

 

Tabela 04: Valores para o cálculo de Refrectância para o Satélite Landsat 8. 

PARÂMETROS VALORES PARA 

(BANDA 4) 

VALORES PARA 

(BANDA 5) 

Mρ 0,2 0,2 

Aρ -0,1 -0,1 

Qcal 32,767 

θSE 0,884116607406 

Fonte: A partir dos Metadados obtidos na imagem do Landsat 8. 
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3.2.2.2 Georreferenciamento 

 

As imagens foram georreferenciadas a partir de 09 pontos de controle coletados em 

campo. Com o auxílio de um GPS de navegação da marca Garmim, procurou-se selecionar e 

obter as coordenadas de pontos identificáveis na imagem, de preferência as intersecções de 

estradas, geometricamente bem distribuídos na área de estudo e seu entorno. 

Esses pontos foram exportados do GPS para o Software GPS TrackMaker
12

. Esses 

pontos foram exportados para formato shapefile para o software ArcGis, e com o auxílio da 

ferramenta georeferencing do software,  as imagens de satélite, bem como o mapa de 

cobertura da terra do município de Martins/RN elaborado pelo INPE foram projetadas para o 

Sistema SIRGAS 2000 e georreferenciadas na grade de coordenadas UTM (Universal 

Transversa de Mercartor). 

As imagens depois de georreferenciadas foram recortadas de acordo com o limite da 

área de estudo com a ferramenta Spacial Analyst Tools>Extraction>Extract by Mask, do 

ArcGis para aplicação dos índices de vegetação. 

 

 

3.2.3   Processamento Digital das imagens de satélite – Geração de índices 

 

Posteriormente, após o pré-processamento das imagens, foi realizado o tratamento 

digital através do Model Maker. 

No Model Maker, após as etapas de calibração radiométrica e geométrica, foram 

aplicados o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada – NDVI, e o Índice de Vegetação 

Ajustado ao Solo – SAVI para a delimitação das diferentes classes de cobertura da terra em 

função do seu largo uso nos estudos ambientais. 

Com a realização de visitas prévias em campo foram observadas as diferentes 

fisionomias da cobertura da terra presente no município, e gerado um mapa preliminar com as 

classes pré-estabelicidas de acordo com os índices de vegetação NDVI e SAVI. 

A partir de visitas prévias a campo foram observadas e estabelecidas 8 classes 

hipotéticas de cobertura da terra a partir da amplitude de valores de reflectância para o NDVI 

e para o SAVI (TAB 05). 

 

                                                           
12

 Disponível em <http://www.trackmaker.com/index.php?lang=port>. 
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Tabela 05: Classes de cobertura da terra e valores de refletância espectral para os índices NDVI e 

SAVI.  

CLASSES DE COBERTURA DA TERRA NDVI SAVI 

Floresta estacional  

Savana-Estépica florestada 

Savana-Estépica arborizada 

Agricultura permanente 

Agricultura temporária 

Solo exposto 

Área urbana 

Corpos d’água 

entre 0,24 e 0,44 

entre -0,02 e 0,05 

entre -0,07 e -0,02 

entre 0,05 e 0,13 

entre 0,13 e 0,24 

entre -0,10 e -0,07 

entre -0,18 e -0,10 

entre -0,36 e -0,18 

entre 0,36 e 0,66 

entre -0,03 e 0,07 

entre -0,10 e -0,03 

entre 0,07 e 0,20 

entre 0,20 e 0,36 

entre -0,15 e -0,10 

entre -0,27 e -0,15 

entre -0,54 e -0,27 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2.4.   Avaliação da acurácia dos mapas obtidos a partir do NDVI e SAVI. 

 

3.2.4.1. Aquisição de dados de referência em campo - Etapas 

 

Para avaliar a acurácia das classificações elaboradas a partir dos índices NDVI e 

SAVI, foram tomadas como verdade as classes de cobertura da terra obtidas em 125 pontos 

amostrais observados em campo distribuidos pelo município. 

Levando em consideração a resolução espacial das imagens utilizadas na pesquisa (30 

metros), o critério para obtenção dos pontos em campo levou em consideração áreas 

aproximadamente homegênias de fácil localização na imagem. Ou seja, cada ponto ficaria em 

torno de 8100 m² aproximadamente, o que correspodente a 9 pixels da imagem de satélite 

trabalhada. 

As coordenadas dos pontos em campo foram obtidas com o auxílio de um GPS de 

navegação da marca Garmin, onde foram observadas as classes de cobertura da terra. Para as 

formações vegetais naturais obtiveram-se a regularidade da estrutura quanto ao porte, altura 

média e estratificação da vegetação (Ver planilha para coleta de dados em campo - ANEXO 

01). 

As classes de vegetação natural foram denominadas seguindo o Sistema de 

Classificação da Vegetação Brasileira proposto pelo IBGE (2012) e as classes de cobertura 

com influência humana mais intensa, seguindo o Manual de Uso da Terra do IBGE (2006). 
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3.3.4.2. Construção da matriz de confusão 

 

A partir das coordenadas de cada ponto observado em campo, os mesmos foram 

distribuidos nas imagens classificadas a partir dos índices de vegetação NDVI e SAVI, para 

confrontar as classes de cobertura da terra observadas em campo com as classes da imagem 

recem classificada. 

Foram construídas 3 matrizes de confusão: Uma para avaliar a acurácia do 

mapeamento da cobertura da terra utilizando o NDVI, outra matriz para avaliar a acurácia do 

mapeamento do índice SAVI e uma terceira para avaliar o mapeamento do INPE. 

A partir das matrizes foi avaliada a acurácia das classificações dos mapas de cobertura 

da terra (NDVI, SAVI, INPE) a partir do índice de Exatidão Global e do índice de Kappa. 

 

3.3.4.3 Avaliação da acurácia das classificações e do mapeamento a partir do NDVI, SAVI e 

INPE 

 

Para cada uma das classes de cobertura da terra identificada, aplicou-se o índice de 

Exatidão Global para ober a acurácia das classes individualmente (acurácia do produtor e do 

usuário) para ambos os índices de vegetação utilizados na pesquisa, classificando os erros de 

omissão (pontos de uma classe específica que foram classificadas como outras) e comissão 

(pontos de outras classes classificadas como uma classe específica). Posteriormente, aplicou-

se o mesmo índice para toda a matriz para avaliar a acurácia do mapeamento. 

Em seguida, aplicou-se o índice Kappa, onde obteve a acurácia total da classificação, 

uma vez que este índice envolve toda a matriz de confusão, diferentemente do índice de 

Exatidão Global que considera apenas os pontos classificados corretamente. 

A qualidade da classificação para ambos os mapas foram avaliadas a partir da tabela 

de avaliação da qualidade da classificação proposta por Landis & Kock (1977) (ver Tabela 

02). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

4.1      CLASSES DE MAPEAMENTO 

 

Inicialmente, antes do tratamento das imagens de satélite, foram observadadas em 

campo oito classes de cobertura da terra no município de Mantins/RN, sendo elas: Floresta 

estacional, Savana-Estépica florestada, Savana-Estépica arborizada, Agricultura permanente e 

Temporária, Solo exposto, Área urbana e Corpo d’água apresentados na figura 09. 

 

Figura 09: Classes de cobertura da terra identificadas no município de Martins – RN: A) Floresta 

estacional; B) Savana-Estépica florestada; C) Savana-estépica arborizada; D) Agricultura permanente; 

E) Agricultura temporária; F) Solo exposto; G) Área urbana. H) Corpos d’água. 

A         B  

C           D  

E            F   
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G           H  

Fonte: Acervo do autor: 

 

 As classes de cobertura da terra estão descritas no manual técnico da vegetação 

brasileira do IBGE (2012) da seguinte forma: -Floresta estacional: caracterizada for conter 

uma vegetação mais ou menos densa, em sua maioria, apresentam alturas entre 2-7 metros, e 

não muito raro ultrapassando os 10 metros de altura; -Savana-Estépica Florestada: 

Caracterizado por plantas que variam em sua maioria de 2-7 metros de altura, periodicamente 

decíduas, mais ou menos adensadas por grossos troncos em geral, amplamente esgalhados e 

espinhosos; -Savana-Estépica Arborizada: Composta por uma vegetação denominado de 

arbustivo-arbóreo de características semelhantes a da Savana-Estépica Florestada, com 

vegetação entre 2-7 metros de altura, sendo menos densa que a Savana-Estépica florestada; 

Agricultura permanente; caracterizado principalmente com cajueiros -Agricultura 

temporária; caracterizado, em sua maioria, com culturas de feijão e milho; Solo exposto – 

Referente a áreas com pouca ou nenhuma vegetação revestindo o solo; -Área urbana – Áreas 

com construções de casas entre outras edificações; -Corpos d´água - Referente aos açudes do 

município. 

As observações preliminares em campo serviram de base para a classificação da 

cobertura da terra do municipio, de acordo com os índices de vegetação NDVI e SAVI. 

 

4.2. MAPEAMENTO DA COBERTURA DA TERRA UTILIZANDO NDVI E SAVI 

 

Na análise das imagens classificadas com os índices NDVI e SAVI, os maiores valores 

de pixel estão associados à vegetação mais densa enquanto os valores mais baixos 

correspondem a menor quantidade de biomassa da vegetação, corpos hídricos e solos 

expostos. 

Dessa forma, considerando a capacidade dos índices de vegetação (NDVI e SAVI) de 

apontar as diferenças na intensidade de reflectância de diferentes alvos, e com base nas 
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informações obtidas em campo, foi possível assumir para a presente pesquisa diferentes faixas 

de valores dos índices para cada classe de cobertura da terra: (TAB 06). 

 

Tabela 06: Classes de cobertura da terra e respectivas faixas de refletância espectral adotada para 

NDVI e SAVI. 

CLASSES DE COBERTURA DA TERRA NDVI SAVI 

Floresta estacional  

Savana-Estépica florestada 

Savana-Estépica arborizada 

Agricultura permanente 

Agricultura temporária 

Solo exposto 

Área urbana 

Corpos d’água 

entre 0,24 e 0,44 

entre -0,02 e 0,05 

entre -0,07 e -0,02 

entre 0,05 e 0,13 

entre 0,13 e 0,24 

entre -0,10 e -0,07 

entre -0,18 e -0,10 

entre -0,36 e -0,18 

entre 0,36 e 0,66 

entre -0,03 e 0,07 

entre -0,10 e -0,03 

entre 0,07 e 0,20 

entre 0,20 e 0,36 

entre -0,15 e -0,10 

entre -0,27 e -0,15 

entre -0,54 e -0,27 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os mapas de cobertura da terra para o município d Martins a partir da aplicação e 

interpretação dos índices NDVI e SAVI são apresentados, respectivamente, nas figuras 10 e 

11. 
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Figura 10: Mapa de cobertura da terra para o município de Martins – RN a partir de classificação 

utilizando NDVI. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 11: Mapa de cobertura da terra para o município de Martins – RN a partir da classificação 

utilizando o SAVI. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.3 AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DOS MAPEAMENTOS 

 

4.3.1   Pontos de controle. 

 

A partir de campanhas de campo, foram obtidos 125 pontos de controle com a classe 

de cobertura da terra identificada localmente e suas coordenadas georáficas no Datum 

SIRGAS 2000, o mesmo utilizado para georreferenciar as imagens utilizadas nos 

mapeamentos. A relação dos pontos é apresentada no (ANEXO 02), e a sua distribuição no 

município representado na Figura 12 e a distribuição de frequência das classes de cobertura 

amostrais está na Tabela 07. 

 

Tabela 07: Distribuição de frequência dos pontos de controle obtidos em campo segundo as classes de 

cobertura da terra no município de Martins – RN. 

CLASSES DE COBERTURA DA 

TERRA 

NÚMERO DE PONTOS 

OBSERVADOS 

Floresta estacional 

Savana-Estépica florestada 

Savana-Estépica arborizada 

Agricultura permanente 

Agricultura temporária  

Solo exposto 

 Área urbana 

 Corpos d´água 

2 

22 

37 

10 

20 

14 

13 

7 

TOTAL 125 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 12: Mapa da distribuição dos pontos de controle obtidos em campo no municipío de 

Martins – RN. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados em formato vetorial de shapefile do município 

IBGE (2010) e imagens do satélite Landsat 8. 
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4.3.2    Acurácia do mapeamento utilizando NDVI. 

 

Para o mapeamento utilizando NDVI, dos 125 pontos observados, 86 foram 

classificados corretamente (ver tabela 08), as maiores confusões foram entre áreas de 

Savana-Estépica arborizada interpretada como solo exposto e a agricultura permanente 

confudida com agricultura temporária. Como pode ser observado com mais detalhes nas 

tabelas 09 e 10 que apresentam, respectivamente, os erros de omissão, do produtor e os de 

comissão, do usuário. 
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Tabela 08: Matriz de confusão para o mapa de cobertura da terra elaborado a partir de NDVI. 

CLASSES DE 

COBERTURA 

DA TERRA 

Floresta 

estacional 

Savana 

estépica 

florestada 

Savana 

estépica 

arborizada 

Agricultura 

permanente 

Agricultura 

temporária 
Solo exposto Área urbana 

Corpos d’ 

água 

Total 

 

Floresta 

estacional 
2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Savana estépica 

florestada 

0 10 0 0 0 0 0 0 10 

Savana estépica 

arborizada 

0 9 26 1 1 4 2 0 43 

Agricultura 

permanente 

0 0 0 5 2 0 0 0 7 

Agricultura 

temporária 

0 0 0 4 16 0 0 0 20 

Solo exposto 
0 3 11 0 1 10 1 0 26 

Área urbana 
0 0 0 0 0 0 10 0 10 

Corpos d’água 
0 0 0 0 0 0 0 7 7 

Total 
2 22 37 10 20 14 13 7 

 

SOMATÓRIA DA DIAGONAL PRINCIPAL 86 

NÚMERO DE PONTOS 125 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 09: Acurácia do Produtor para o NDVI. 

ACURÁCIA DO PRODUTOR ERROS DE OMISSÃO 

Classes Valor (%) Valor (%) 

Floresta estacional 

Savana-Estépica florestada 

Savana-Estépica arborizada 

Agricultura permanente 

Agricultura temporária 

Solo exposto 

Área urbana 

Corpos d’água 

100 

45,5 

70,3 

50 

80 

71,4 

76,9 

100 

0 

54,5 

29,7 

50 

20 

28,6 

23,1 

0 

Acurácia total 74,26 25,74 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 10: Acurácia do Usuário para o NDVI. 

ACURÁCIA DO USUÁRIO ERROS DE OMISSÃO 

Classes Valor (%) Valor (%) 

Floresta estacional 

Savana-Estépica florestada 

Savana-Estépica arborizada 

Agricultura permanente 

Agricultura temporária 

Solo exposto 

Área urbana 

Corpos d’água 

100 

100 

60,47 

71,43 

80 

38,46 

100 

100 

0 

0 

39,53 

28,57 

20 

61,54 

0 

0 

Acurácia total 81,29 18,71 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os resultados para as classes corpos d’água, e floresta estacional indicaram uma 

acurácia do produtor de 100%, significando que os polígonos classificados no 

mapeamento correspondem às classes amostradas em campo. 

A classe correspondente a agricultura temporária obteve uma acurácia de 80,0%, 

ou seja, para esta classe houve um erro de omissão de 20,0%, devido alguns de seus 

pontos terem sido confudidos com agricultura permanente.  

Para a classe área urbana 76,9 % dos pontos foram classificados corretamente, 

enquanto 23,1% dos pontos foram omitidos na classificação, confundidas em sua 

maioria com Savana-Estépica arborizada.  

Solo exposto obteve 71,4 % de confiabilidade de seus dados e 28,6% de seus 

dados foram confundidos com Savana-Estépica arborizada. A classe Savana-Estépica 

arborizada obteve 70,3 % de acertos em seus pontos, 29,7% foram omitidas e 
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confudidas com solo exposto. O fato das classes solo exposto e Savana-Estépica 

arborizada, podem está associados ao intervalo de reflectância das mesmas, uma vez 

que esse intervalo ficou entre -0,10 - -0,07 e -0,07 - 0,02 respectivamente. 

Com um índice de precisão global em torno de 50%, a classes de Agricultura 

permanente, tendo 50% de seus dados omitidos e confundidos principalmente com 

agricultura temporária, podendo ser explicado pelo fato dos mesmos apresentarem 

valores de reflectancia próximos entre eles, 0,05 - 0,13 e 0,13 - 0,24. A classe 

pertencente a Savana-Estépica florestada obteve a menor acurácia em seus dados, cerca 

de 45,5%, onde 54,5% de seus dados foram omitidos e confundidos principalmente com 

a classes de Savana-Estépica arborizada devido também a sua proximidade nos 

intervalos de classes de reflectância entre si. 

A partir desses dados, o índice de exatidão global para a acurácia do Produtor 

utilizando NDVI foi de 74,3%, enquadrando-se na tabela de Landis e Kock (1977) 

como “muito boa”. 

 Na acurácia do Usuário, os resultados foram um pouco superiores se 

comparados com a acurácia do Produtor, onde as classes corpos d’água, área urbana, 

Savana-Estépica florestada e Floresta estacional obtiveram 100% de precisão em seus 

pontos. 

 Para a classe agricultura temporária, assim como na acurácia do produtor, a 

acurácia foi de 80%, indicando que 20% de seus pontos foram confudidos com 

agricultura permanente.  

Para a classe agricultura permanente a acurácia foi de 71,4% de acertos em seus 

dados, com 28,6% dos dados confudidos com a agricultura permanente. 

Diferente da acurácia do produtor, a classe correspondente a Savana-Estépica 

arborizada, obteve valores inferiores à classificação do produtor, ficando em torno de 

65,5 %. 34,5% de seus pontos foram confudidos principalemnte com Savana-Estépica 

florestada. 

E a classe relacionada a solo exposto diferentemente da acurácia do produtor, a 

mesma obteve 38,5% de veracidade em seus dados. Onde mais da metade dos pontos 

foram confundidos principalmente com a classe de Savana-Estépica arborizada.  

Com isso, na acurácia do usuário, o índice de exatidão global para a área de 

estudo utilizando o NDVI foi de 81,3%, considerado como “exelente” na classificação 

de Landis & Kock (1977).  
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Para toda a matriz, o índice de exatidão global ficou em torno de 68,8%. 

Levando em consideração que a índice de Exatidão Global envolve apenas os valores 

considerados como “corretos” dentro da matriz de confusão, aplicou-se o índice Kappa 

para os dados de toda a matriz, obtendo-se o valor 61,91% de veracidade dos dados, 

enquadrando-se assim a classificação utilizando o NDVI como “Muito Boa”, conforme 

Landis e Kock (1977). 

 

4.3.3    Acurácia do mapeamento utilizando SAVI. 

 

Para o índice SAVI, a matriz de confusão apresentou valores de concordância 

bastante semelhante ao NDVI, porém um pouco superior, como exemplo, dos 125 

pontos observados em campo, 91 deles foram classificados corretamente (TAB 11). 

Diante da matriz de confusão elaborada, obtiveram-se os seguintes resultados para 

acurácia do produtor e usuário (TAB 12 e 13). 
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Tabela 11: Matriz de confusão para o mapa de cobertura da terra elaborado a partir de SAVI.  

CLASSES DE 

COBERTURA 

DA TERRA 

Floresta 

estacional 

Savana- 

estépica 

florestada 

Savana- 

estépica 

arborizada 

Agricultura 

permanente 

Agricultura 

temporária 
Solo exposto Área urbana 

Corpos d’ 

água 

Total 

 

Floresta 

estacional 
2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Savana-estépica 

florestada 

0 10 4 0 0 0 0 0 14 

Savana-estépica 

arborizada 

0 9 27 0 0 4 0 0 40 

Agricultura 

permanente 

0 0 0 7 4 0 1 0 12 

Agricultura 

temporária 

0 0 0 3 16 0 0 0 19 

Solo exposto 
0 3 6 0 0 10 0 0 19 

Área urbana 
0 0 0 0 0 0 12 0 12 

Corpos d’água 
0 0 0 0 0 0 0 7 7 

Total 
2 22 37 10 20 14 13 7 

 

SOMATÓRIA DA DIAGONAL PRINCIPAL 91 

NÚMERO DE PONTOS 125 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 12: Acurácia do Produtor para o SAVI.  

ACURÁCIA DO PRODUTOR ERROS DE OMISSÃO 

Classes Valor (%) Valor (%) 

Floresta estacional 

Savana-Estépica florestada 

Savana-Estépica arborizada 

Agricultura permanente 

Agricultura temporária 

Solo exposto 

Área urbana 

Corpos d’água 

100 

45,5 

73 

70 

80 

71,4 

92,3 

100 

0 

54,5 

27 

30 

20 

28,6 

7,7 

0 

Acurácia total 79,02 20,98 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 13: Acurácia do Usuário para o SAVI.  

ACURÁCIA DO PRODUTOR ERROS DE OMISSÃO 

Classes Valor (%) Valor (%) 

Floresta estacional 

Savana-Estépica florestada 

Savana-Estépica arborizada 

Agricultura permanente 

Agricultura temporária 

Solo exposto 

Área urbana 

Corpos d’água 

100 

71,43 

67,5 

58,33 

84,21 

52,63 

100 

100 

0 

28,57 

32,5 

41,67 

15,79 

47,37 

0 

0 

Acurácia total 79,26 20,74 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para o índice SAVI, a acurácia do Produtor, para as classes de Corpos d’água e 

Floresta estacionária obteveram uma exatidão de 100%, e para a classe área urbana, a 

acurácia ficou em torno de 92,3%, enquadrando-se como “excelente”, conforme Landis 

& Kock (1977). 

A classe agricultura temporária obteve 80% de acertos em sua classificação, com 

20% de seus erros de omissão confudidos com a classe de agricultura permanente. A 

classe agricultura permanente obteve 70% de veracidade, onde 30% de seus pontos 

foram omitidos, sendo confudidos com a classe agricultura permanente.  

A classe solo exposto obteve 71,4% de veracidade, tal fato se deve a pixels 

terem sido confudidos e classificados como Savana-Estépica arborizada. A classe 

Savana-Estépica arborizada obteve 73,0% de veracidade, 27,0% de erros omitidos e 

confudidos com Solo exposto e Savana-Estépica florestada. 
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A classe Savana-Estépica florestada foi a classe que obteve menor acurácia em 

seu resultado, apresentando 45,5% de acertos, onde 54,5% dos erros de omissão se 

deram em função de alguns de seus pixels terem sido confundidos e classificados 

principalmente como Savana-Estépica arborizada. 

Com isso, o índice de Exatidão Global para acurácia do produtor foi de 79,02% 

para o índice SAVI, considerado como “muito boa” na classificação de Landis & Kock, 

(1977). 

 Na acurácia do Usuário, o índice SAVI apresentou valores para as classes corpos 

d’água, área urbana e Floresta estacional uma acurácia de 100% de precisão. 

 A classe agricultura temporária apresentou uma acurácia de 84,21%, onde 

15,79% dos erros de omissão foram confundidos com a classe de agricultura 

permanente. Diferentemente da classe agricultura temporária, a classe agricultura 

permanente, os valores foram de 58,33%, com a maioria dos erros de omissão 

ocasionados pela confusão com a classe de agricultura temporária.  

A classe Savana-Estépica florestada obteve uma acurácia de 71,43%, pelo fato 

de alguns de seus pixels terem sidos confundidos com a classe Savana-Estépica 

arborizada. Esta classe por sua vez, teve uma acurácia de 67,50%, tendo um erro de 

omissão de 32,50%, pelo fato de alguns de seus pontos terem sidos classificados como 

Savana-Estépica florestada. 

A classe Solo exposto teve o menor percentual de acertos, 52,33%, 47,67% dos 

pontos foram confundidos principalmente com a classe de Savana-Estépica arborizada. 

Com isso, o índice de Exatidão Global para a acurácia do usuário foi de 79,26%, 

e para toda a matriz de 72,8%, e um índice Kappa de 66,96% considerado por Landis 

& Kock, (1977) como “muito boa”. 

 

4.3.4    Acurácia do mapeamento utilizando INPE. 

 

Diante dos pontos observados em campo, os mesmos foram distribuidos no 

mapa de cobertura da terra elaborado pelo INPE
13

 e gerado uma Matriz de confusão, 

obtendo-se o índice Exatidão Global, acurácia do produtor e do usuário e o índice 

Kappa (FIG 13 e TAB 14).  

                                                           
13

 <http://www.geopro.crn2.inpe.br/martins_rn.htm>. Acesso em: 02 de Maio de 2015. 
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Figura 13: Mapa de Uso e ocupação do Solo do Município de Martins - RN. 

 
Fonte: Adaptado do INPE, (2011). 
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Tabela 14: Matriz de confusão para dados do mapa de cobertura da terra elaborado pelo INPE. 

CLASSES DE 

COBERTUA DA 

TERRA 

Caatinga 

preservada 

Caatinga 

degradada 

Lavoura Urbano Solo exposto Corpos d’ 

água 

Total 

Caatinga preservada 5 7 0 0 0 0 12 

Caatinga degradada 8 20 0 0 3 0 31 

Lavoura 9 7 26 0 5 0 47 

Urbano 0 0 1 5 0 0 6 

Solo exposto 1 4 3 8 6 0 22 

Corpos d’ água 0 0 0 0 0 7 7 

Total 23 38 30 13 14 7  

Soma da diagonal principal = 69 

Número de pontos = 125 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como o INPE utiliza em sua classificação seis classes de cobertura da terra, 

algumas classes tiveram que ser agrupadas conforme as observações realizadas em 

campo (TAB 15). 

 

Tabela 15: Classes de cobertura da terra (NDVI, SAVI e INPE).  

CLASSES DE COBERTURA DA 

TERRA (NDVI E SAVI) 

CLASSES DE COBERTURA DA 

TERRA (MAPA DO INPE) 

Floresta estacional 
Caatinga preservada 

Savana-Estépica florestada 

Savana-Estépica arborizada Caatinga degradada 

Agricultura permanente 
Lavoura 

Agricultura temporária 

Solo exposto Solo exposto 

Área urbana Urbano 

Corpos d’água Corpos d’água 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na matriz de confusão verificou-se o nível da acurácia do produtor e do usuário, 

obtendo assim os erros de omissão e comissão para ambas as classes de cobertura da 

terra estabelecidas, bem como o valor do índice de Exatidão Global para toda a 

classificação, finalizando com a obtensão do índice Kappa (TAB 16 e 17). 

 

Tabela 16: Classificação do Produtor para o mapeamento do INPE. 

CLASSES DE COBERTURA DA TERRA 
Veracidade 

dos dados (%) 

Erros de 

comissão (%) 

Caatinga preservada 

Caatinga degradada 

Lavoura 

Urbano 

Solo exposto 

Corpos d’ água 

21,7 

52,6 

86,7 

38,5 

42,9 

100,0 

78,3 

47,4 

13,3 

61,5 

57,1 

0 

Exatidão global (Produtor) 57,06 42,94 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 17: Classificação do Usuário para o mapeamento do INPE. 

CLASSES DE COBERTURA DA TERRA 
Veracidade 

dos dados (%) 

Erros de 

omissão (%) 

Caatinga preservada 

Caatinga degradada 

Lavoura 

Urbano 

Solo exposto 

Corpos d’ água 

41,7 

64,5 

55,3 

83,3 

27,3 

100,0 

58,3 

35,5 

44,7 

16,7 

72,7 

0 

Exatidão global (Usuário) 62,02 37,98 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 16, referente à “Classificação do Produtor” observa-se que a classe 

“corpos d’água” obteve maior veracidade em seus dados com valores máximos de 

concordância. 

A classe lavoura obteve 86,7 % de veracidade de seus dados. Vale frisar que 

nesta classe, houve a junção das classes referente à agricultura temporária e permanente, 

em comparação com o mapeamento realisado através dos índices NDVI e SAVI, sendo 

representado por 30 pontos de referencia em campo. 

A classe Caatinga degradada obteve 52,6% de seus pontos classificados 

corretamente, tendo 47,4 % de erro de comissão. Isso se deve ao fato de alguns pontos 

terem sido confundidos com a classe Caatinga preservada, podendo ser explicado pela 

proximidade dos intervalos de reflectância das classes de cobertura da terra definidas no 

mapeamento realizado pelo INPE. 

A classe solo exposto teve uma concordância de 42,9%, tendo parte dos pontos 

confudidos e classficados como Caatinga degradada e lavoura, comprometendo assim a 

acurácia dos mesmos. 

A classe urbano obteve apenas 38,5 % de acurácia em seus dados, explicado 

pelo fato de alguns pontos terem sido classificados com solo exposto. Essa “confusão” 

gerada também pode explicar o baixo valor de concordância para a categoria de 

Caatinga preservada, que foi de 21,7%, onde a maioria dos pontos foram confundidos 

com Caatinga degradada. 

Contudo, o índice de Exatidão Global para a classificação do produtor foi de 

57,06% considerado como “muito boa”, conforme a classificação de Landis e Kock 

(1977). 
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Na “Classificação do Usuário” (Ver tabela 17) a classe corpos d’água também 

obteve 100% de acurácia. 

A classe urbano teve 83,3% de seus pontos classificados corretamente, 16,7% 

foram confudidos e classificados com lavoura compromentendo a classificação. 

A classe Caatinga degradada obteve 64,5% de acertos em seus pontos, quase 1/4 

das amostras tiveram erros de comissão confudidos com Caatinga preservada. 

Com 55,3% de acertos, a classe lavoura obteve um erro de comissão de 44,7%, 

podendo ser explicado em função da mesma ter alguns de seus pontos classificados 

como Caatinga preservada. 

A classe referente à Caatinga preservada teve quase a metade de seus pontos 

classificados como Caatinga degradada, a mesma teve um acerto de 41,7%, enquanto 

que solo exposto obteve 27,3 % de acertos, tendo 72,7 % de seus pontos confundidos 

principalmente com a classe de urbano. 

Contudo, a “Classificação do usuário” foi um pouco superior a “Classificação do 

produtor” para o mapeamento de cobertura da terra realizado pelo INPE, com um índice 

de Exatidão Global de 62,02 %, enquadrando-se na tabela de Landis e Kock (1977) 

como “muito boa”. 

Em suma, a classificação do INPE obteve um índice de Exatidão Global de 

55,20%, sendo considerada como “Boa” segundo Landis & Kock, (1977). Como o 

índice de exatidão global trabalha apenas com os resultados classificados como “certo” 

dentro da matriz de confusão, aplicou-se também o índice Kappa, que foi de 43,21%, 

enquadrando-se como “Boa” segundo Landis & Kock (1977). 

4.3.5   Comparação das acurácias dos mapeamentos de cobertura da terra 

 

O mapeamento realizado pelo INPE, em suma, obteve um índice exatidão global 

em torno de 55,20%, e um índice Kappa, que ficou em 43,21 %, classificada como 

“Boa”, na tabela de Landis & Kock (1977). Vale salientar que o mapeamento realizado 

pelo INPE, obteve seis classes de cobertura da terra para o município, dessa forma, 

algumas das classes que foram observadas separadamente no mapeamento a partir dos 

índices NDVI e SAVI, como por exemplo; agricultura temporária e permanente, 

tiveram que ser agrupadas no mapeamento realizado pelo INPE, fato esse que pode ter 

influenciado nos valores infeirores na acurácia do mapeamento realizado pelo mesmo. 
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Para o município de Martins/RN, o mapeamento da cobertura da terra utilizando 

o NDVI e o SAVI mostraram-se relevante, sendo o SAVI o índice que apresentou 

melhores resultados. Os mesmos índices também se mostraram eficientes no 

mapeamento da cobertura da terra para outras áreas da Caatinga, como observou 

Monteiro (2013). A autora aplicou NDVI e SAVI em uma análise multitemporal na 

APA das Onças localizada no Estado da Paraíba, para avaliar o grau de desmatamento e 

eficiência de ambos os índices para a região,indicando ques resultados com o SAVI em 

comparação com o NDVI para a área de estudo. A mesma autora destaca que o NDVI 

mostra uma espacialização sobre os alvos da superfície da APA com menor distinção do 

que foi constatado na realidade. 

Embora o índice SAVI tenha obtidos melhores resultados do que o NDVI na 

maioria dos trabalhos comparativos, o mesmo apresenta também ótimos resultados no 

mapeamento da cobertura da terra, como pode ser observados em trabalhos como os de 

Batista & Santos (2013), Nery et al. (2014) e Ribeiro et al. (2008). O trabalho de 

Francisco et al. (2013), utilizou-se também dos índices de vegetação NDVI e SAVI 

como também do índice EVI para mapear a vegetação da Caatinga, e detectar mudanças 

ocorridas, obtendo melhores resultados para o NDVI. 

No tocante a acurácia das classificações, a verassidade dos resultados a partir do 

índice de Exatidão Global e índice Kappa, ambos mostraram-se como técnicas 

relevantes e necessárias para a avaliação da precisão do mapeamento da cobertura da 

terra, sendo o índice Kappa mais eficiente uma vez que analiza todos os componentes 

da matriz de confusão, conforme também destacou Brito (2008). 

Considerou-se, portanto, que o mapeamento que melhor representa a cobertura 

da terra para o município de Martins – RN é aquele realizado a partir do tratamento das 

imagens Landsat 8 usando o índice SAVI. Para esse mapeamento, a Savana-Estépica 

arborizada, é a cobertura da terra mais extensa no município, seguida por solo exposto. 

Diante dos resultados, em comparação com o NDVI, que apresentou um índice 

Kappa de 61,91% o índice SAVI apresentou melhores resultados para o mapeamento da 

cobertura da terra para o município de Martins, com um índice Kappa de 66,96% (TAB 

18). 
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Tabela 18: Avaliação das acurácias do mapeamento da cobertura da terra do município de 

Martins – RN.  

CLASSES DE 

COBERTURA 

DA TERRA 

ÍNDICE DE 

EXATIDÃO 

GLOBAL 

ÍNDICE 

KAPPA 

(%) 

AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA 

DO MAPEAMENTO (LANDIS & 

KOCK, 1977) 

NDVI 

SAVI 

INPE 

66,8 

72,8 

55,20 

61,91 

66,96 

43,21 

Muito boa 

Muito boa 

Boa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com o índice de vegetação SAVI referente ao município de Martins/RN foi 

possível delimitar as classes de cobertura da terra e quantificá-las. 

Na tabela 19 são apresentadas as classes de cobertura da terra mapeadas a partir 

do Índice SAVI, bem como a área ocupada por cada uma delas. 

 

Tabela 19: Quantificação das classes de cobertura da terra para o município de Martins – RN. 

CLASSES DE COBERTURA DA TERRA ÁREA (Km²) ÁREA (%) 

Floresta estacionária 

Savana-Estépica florestada 

Savana-Estépica arborizada 

Agricultura permanente 

Agricultura temporária 

Solo exposto 

Área urbana 

Corpos d’água 

0,2 

28,2 

76,5 

9 

2,1 

51,7 

0,8 

0,3 

0,12 

16,71 

45,32 

5,33 

1,24 

30,63 

0,47 

0,18 

TOTAL 168,8 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso de índices de vegetação aplicados a imagens de satélites provenientes do 

sensoriamento remoto mostraram-se como ferramentas relevantes no estudo da 

cobertura da terra para o município de Martins/RN.  

O comportamento espectral da vegetação medidas através dos índices de 

vegetação (NDVI e SAVI) mostraram-se satisfatórios no mapeamento da cobertura da 

terra para o município de Martins, entretanto, o índice de vegetação ajustado ao solo 

(SAVI) para o satélite Landsat 8 mostrou-se mais eficiente que o índice de vegetação 

por diferença normalizada (NDVI), tornado assim verdadeira a hipótese de que o SAVI 

é um índice mais adequado em estudos para o semiárido. 

Na avaliação da precisão do mapeamento de cobertura da terra, a partir de uma 

matriz de confusão, os índices para avaliar a acurácia da precisão dos mapeamentos 

(Índice de exatidão global e Kappa) mostraram-se como ótimas opções no que diz 

respeito a análise da vericidade desses dados, obtendo assim melhores resultados para o 

índice SAVI. Vale frisar que, devido o Índice de Exatidão Global levar em conta na 

matriz de confusão apenas os valores classificados corretamente, o mesmo obteve 

resultados superiores ao Índice Kappa. 

Dessa forma, tanto o índice de exatidão global como o índice Kappa mostraram-

se satisfatórios como ferramentas para a avaliação da acurácia das classificações obtidas 

para os mapeamentos de cobertura da terra realizados para o município de Martins – 

RN. 
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Anexo 01: Planilha para coleta de dados em campo 

PLANILHA DE COLETA DE DADOS PARA CAMPO PARA DESCRIÇÃO 

DAS CLASSES DA COBERTURA DA TERRA OBTIDAS POR 

SENSORIAMENTO REMOTO. 
 

 

I – Dados de identificação: 

1.1. N° do ponto: 1.2. Autor (es) do levantamento: 

1.3. Data:       /      / 2015      1.4. Município: 1.5. Estado: 

1.6. Outros pontos de referência: 

1.7. Coordenadas UTM: 

1.8. Número das imagens (fotos) tomadas da vegetação: 

1.9. Observações: 

II – Dados sobre a influência antrópica no ambiente: 

2.1. Pecuária extensiva: Sim (   )   Não (   ) 2.2. Destruição da vegetação: (    ) 

 

1. Queimada  

2. Desmate geral  

3. Retirada de madeira  

4. Rara ou nula  

5. Outra (caroá, cascas, etc): 

2.3. Agricultura de subsistência: 

(    ) Sim    (    ) Não 

2.4. Habitações: 

(    ) Sim    (    ) Não 

III – Dados sobre a vegetação: 

3.1.  Tipo de formação: (    ) 

 

1. Lenhosa alta: >7 m     2. Lenhosa média: 2 – 7 m      3. Lenhosa baixa: < 2 m           

4. Herbácea 

3.2. Regularidade da estrutura: (    ) 

 

1. Estrutura vertical regular e horizontal regular  

2. Estrutura vertical irregular e horizontal regular  

3. Estrutura vertical regular e horizontal irregular  

4. Estrutura vertical irregular e horizontal irregular 

3.3. Proporção de troncos em relação ao diâmetro a 1,3 m do solo: 

 

Diâmetro inferior a 5 cm:    (    ) % 

Diâmetro entre 5 e 10 cm:   (    ) % 

Diâmetro entre 10 e 20 cm: (    )% 

Diâmetro acima de 20 cm:   (    ) % 

3.4. Grau de abertura dos estratos principais: (    ) 

1. Fechado              (>90%)                           5. Muito aberto                (10 a 25%) 

2. Pouco aberto       (75 – 90%)                     6. Extremamente aberto  (5 a 10%) 

3. Aberto                 (50 – 75%)                     7. Totalmente aberto       (< 5%) 

4. Bastante aberto   (25 – 50%) 
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Anexo 02: Tabela com os pontos observados. 

Nº do ponto 
Coordenadas 

(X) 

Coordenadas 

(Y) 
Classes de cobertura da terra 

1 618031 9330103 Agricultura temporária 

2 618586 9329835 Solo exposto 

3 618215 9330177 Savana-Estépica florestada 

4 617735 9328748 Agricultura temporária permanente 

5 617526 9329181 Floresta estacionária 

6 617472 9327945 Agricultura temporária 

7 620088 9327187 Solo exposto 

8 618727 9327719 Agricultura temporária 

9 618501 9327151 Agricultura temporária 

10 618482 9326957 Agricultura temporária 

11 618395 9327228 Agricultura temporária 

12 618390 9327177 Agricultura temporária 

13 617086 9327874 Agricultura temporária 

14 622251 9328859 Savana-Estépica florestada 

15 621979 9328900 Agricultura temporária permanente 

16 621825 9328586 Agricultura temporária permanente 

17 622407 9328193 Agricultura temporária permanente 

18 621777 9327823 Agricultura temporária permanente 

19 620731 9326928 Floresta estacionária 

20 620422 9327952 Agricultura temporária permanente 

21 619357 9325182 Savana-Estépica florestada 

22 618409 9325727 Savana-Estépica florestada 

23 618755 9330470 Agricultura temporária permanente 

24 621595 9335745 Savana-Estépica florestada 

25 622090 9335722 Savana-Estépica florestada 

26 625012 9332916 Savana-Estépica florestada 

27 625111 9331282 Savana-Estépica florestada 

28 625818 9330072 Solo exposto 

29 626200 9328906 Solo exposto 

30 625913 9327307 Solo exposto 

31 624617 9326971 Solo exposto 

32 623915 9326777 Solo exposto 

33 623656 9326832 Solo exposto 

34 623746 9326760 Solo exposto 

35 624974 9325901 Savana-Estépica florestada 

36 617146 9326345 Agricultura temporária permanente 

37 617444 9326588 Agricultura temporária permanente 

38 617839 9327077 Savana-Estépica florestada 

39 619882 9333631 Savana-Estépica florestada 

40 618426 9334711 Savana-Estépica florestada 
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41 617720 9334999 Savana-Estépica florestada 

42 616578 9319013 Savana-Estépica florestada 

43 617620 9324740 Savana-Estépica arborizada 

44 618957 9323540 Savana-Estépica florestada 

45 619271 9323738 Savana-Estépica florestada 

46 622713 9324977 Savana-Estépica florestada 

47 625676 9323507 Savana-Estépica florestada 

48 625260 9323869 Savana-Estépica florestada 

49 621052 9334915 Savana-Estépica arborizada 

50 620254 9333237 Savana-Estépica arborizada 

51 618418 9334713 Savana-Estépica arborizada 

52 617393 9335354 Savana-Estépica arborizada 

53 616264 9334039 Savana-Estépica arborizada 

54 621054 9331692 Savana-Estépica arborizada 

55 620599 9330354 Savana-Estépica arborizada 

56 617105 9322705 Solo exposto 

57 616901 9321874 Savana-Estépica florestada 

58 617275 9321633 Savana-Estépica arborizada 

59 617436 9320919 Savana-Estépica arborizada 

60 617082 9319973 Savana-Estépica arborizada 

61 619774 9325143 Agricultura temporária 

62 621897 9335731 Savana-Estépica arborizada 

63 625006 9332869 Savana-Estépica arborizada 

64 624662 9332827 Savana-Estépica arborizada 

65 624138 9332847 Savana-Estépica arborizada 

66 624759 9333027 Savana-Estépica arborizada 

67 625144 9331485 Solo exposto 

68 624913 9330990 Agricultura temporária 

69 624752 9329911 Savana-Estépica arborizada 

70 624252 9329194 Savana-Estépica arborizada 

71 624928 9328466 Savana-Estépica arborizada 

72 625490 9328790 Savana-Estépica arborizada 

73 626240 9328902 Savana-Estépica arborizada 

74 627022 9328354 Savana-Estépica arborizada 

75 628302 9328144 Savana-Estépica arborizada 

76 627299 9328633 Savana-Estépica arborizada 

77 626248 9326940 Savana-Estépica arborizada 

78 624696 9326061 Solo exposto 

79 625612 9325187 Solo exposto 

80 623442 9328832 Savana-Estépica arborizada 

81 626215 9332805 Savana-Estépica arborizada 

82 626573 9331543 Solo exposto 

83 621618 9324478 Savana-Estépica florestada 
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84 621633 9324471 Agricultura temporária 

85 622100 9323603 Savana-Estépica arborizada 

86 622364 9323395 Savana-Estépica arborizada 

87 622516 9323589 Savana-Estépica arborizada 

88 622749 9323812 Savana-Estépica arborizada 

89 623029 9323689 Savana-Estépica arborizada 

90 623257 9323460 Savana-Estépica arborizada 

91 623471 9323410 Savana-Estépica arborizada 

92 621550 9324392 Savana-Estépica arborizada 

93 617489 9328021 Agricultura temporária 

94 617641 9328734 Agricultura temporária 

95 617660 9329972 Agricultura temporária 

96 617395 9330918 Agricultura temporária 

97 617357 9331226 Agricultura temporária 

98 617035 9330596 Agricultura temporária 

99 616929 9331545 Agricultura temporária 

100 616795 9330832 Savana-Estépica arborizada 

101 617546 9329574 Savana-Estépica arborizada 

102 617840 9323779 Corpos d'água 

103 619210 9324280 Savana-Estépica arborizada 

104 619355 9324532 Agricultura temporária 

105 624285 9324440 Agricultura temporária 

106 625613 9328625 Corpos d'água 

107 626010 9328784 Corpos d'água 

108 617842 9323829 Corpos d'água 

109 618635 9323587 Corpos d'água 

110 618025 9328714 Área urbana 

111 619239 9327230 Área urbana 

112 620477 9326913 Área urbana 

113 620977 9325858 Área urbana 

114 621754 9325096 Área urbana 

115 621770 9328238 Área urbana 

116 619001 9326746 Área urbana 

117 619612 9326413 Área urbana 

118 621258 9327311 Área urbana 

119 625391 9325590 Agricultura temporária 

120 625475 9328207 Corpos d'água 

121 618730 9323612 Corpos d'água 

122 619388 9326561 Área urbana 

123 618738 9326725 Área urbana 

124 620288 9325418 Área urbana 

125 621119 9327876 Área urbana 

 


