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CARTOGRAFIA DE OCUPAÇÃO DO SOLO COM IMAGENS MERIS 
 

Uma abordagem exploratória com classificação não assistida 

 

 

RESUMO 

Dispor de uma cartografia de ocupação do solo actualizada é da maior importância para 

diversas áreas. O sensor MERIS, operacional desde 2002, dispõe de uma resolução 

espacial média bem como de elevada resolução temporal e espectral, características essas 

que o tornam apetecível como fornecedor da informação necessária à rápida criação ou 

actualização de cartografia de ocupação do solo. No presente trabalho fez-se uma 

abordagem exploratória de utilização de uma série temporal intra-anual com três, quatro e 

cinco imagens e avaliou-se a sua adequação para elaboração de cartografia de ocupação 

do solo com o detalhe requerido pela legenda LANDEO simplificada com 19 classes com 

base numa classificação não assistida. 

 

Foi utilizado o algoritmo de classificação ISODATA para a geração de 100 clusters 

espectrais e foi depois feita a sua correspondência com as 19 classes de ocupação em jogo. 

A qualidade dos resultados obtidos não foi a suficiente para a utilização de uma legenda 

com as 19 classes do LANDEO simplificado. Para 17 classes de ocupação obtiveram-se 

exactidões globais de 62,3% para a classificação e de 43,5% para o mapa. Após a 

agregação das classes tematicamente próximas e com maior confusão entre si chegou-se a 

12 classes de ocupação com exactidões globais de 71,8% para a classificação e de 50,3% 

para o mapa. 
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LAND COVER CARTOGRAPHY WITH MERIS IMAGERY 
 

An exploratory approach with unsupervised classification  

 

 

ABSTRACT 

The availability of updated land cover cartography is a major issue in several domains. 

MERIS sensor, operational since 2002, has a medium spatial resolution at the same time 

that it has high temporal and spectral resolutions. Those characteristics make it suitable as 

an information source for the quick development of land cover cartography. In this work trials 

with three, four and five images, as intra annual time series, have been made for evaluating 

their suitability for land cover cartography. The LANDEO simplified legend, with 19 

occupation classes, has been used.  

 

The ISODATA unsupervised classification algorithm has been used in order to create 100 

spectral clusters, then a correspondence between spectral clusters and LANDEO occupation 

classes has been made to attain the final classification. The achieved accuracy was not 

enough to allow us using the 19 classes of the LANDEO simplified legend. With 17 classes 

the attained accuracy was 62,3% for the classification and 43,5% for the map. An 

aggregation of the thematically nearby classes with more confusion among them lead us to 

12 occupation classes and an accuracy of 71,8% for the classification and 50,3 % for the 

map. 
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1. Introdução 

1.1. Justificação do Trabalho 

 

Dispor de uma cartografia de ocupação do solo actualizada é da maior importância para, 

nomeadamente, atender às necessidades: 

- do planeamento e ordenamento local, regional e nacional. 

- da monitorização do ambiente. 

- de detecção de situações de incumprimento das regras e leis de ordenamento do  

   território, violação de PDMs e outras situações similares. 

 

A cartografia de ocupação do solo com grande detalhe, como a Corine Land Cover, tem 

uma actualização a cada 10 anos (EEA, 2004), morosa e custosa devido aos muitos 

recursos envolvidos. Dispor de um instrumento que apenas é actualizado cada 10 anos é 

manifestamente insuficiente (EEA, 2004) para a monitorização das alterações de ocupação 

muito dinâmicas como são todas aquelas que decorrem da intervenção humana e talvez 

mesmo das que poderão advir de uma alteração rápida dos padrões climáticos como parece 

estar a acontecer. 

 

A cartografia de ocupação produzida com âmbito global, embora podendo ser regularmente 

actualizada, não é a mais apropriada para utilizar a nível nacional uma vez que a sua 

exactidão a nível local pode ser bastante inferior à exactidão global, sobretudo para 

paisagens com uma grande variação do tipo de ocupação, muito retalhadas, como é o 

território continental português com excepção das planícies alentejanas. 

 

Assim, se dispuséssemos de uma cartografia que, embora com menos detalhe espacial e 

temático, pudesse ser actualizada anualmente ou mais frequentemente ainda (e.g. 

semestralmente) passaríamos a dispor de uma maior e mais eficaz capacidade de 

intervenção. O sensor Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS), pertencente ao 

satélite ENVISAT da Agência Espacial Europeia e que ficou operacional em 2002, tem 

capacidade para nos fornecer as imagens necessárias à elaboração de uma cartografia de 

ocupação do solo. Na verdade e como teremos ocasião de ver no próximo capítulo há já 

algumas experiências bem sucedidas de utilização das suas imagens como base para a 

elaboração de cartografia temática. Para além disso, um sensor semelhante mas de origem 

Norte-Americana, o MODIS que está a operar desde 1999 foi também já utilizado com 

sucesso para cartografia de ocupação do solo. O MERIS que apresenta resolução espacial 
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superior embora com uma resolução temporal ligeiramente inferior e um menor número de 

bandas espectrais é susceptível até de produzir melhores resultados. 

 

Se se confirmar a utilização satisfatória do MERIS passaremos a dispor de um meio 

acessível para a produção rápida de cartografia temática, permanentemente actualizada, 

graças ao recurso a processos de classificação automática. 

 

 

1.2. Objectivos Propostos 

Pretende-se desenvolver uma metodologia para produção de cartografia de ocupação do 

solo a partir de imagens MERIS recorrendo a classificação automática. A escolha do 

classificador a utilizar será feita com base na informação recolhida na revisão de literatura 

ao serem avaliados os resultados obtidos em casos semelhantes. Será tratada uma série 

temporal intra-anual obtida em momentos apropriados de modo a obter uma discriminação 

máxima da vegetação não permanente e das florestas de folha caduca e perene. A 

cartografia obtida será avaliada quanto ao seu grau de exactidão por comparação com 

dados de maior detalhe, e.g. Corine Land Cover 2000 (CLC2000) ou outros dados de 

referência. 

 

 

1.3. Organização do Trabalho 

No capítulo 2 é feita a revisão da literatura e avaliado o estado da arte no que respeita à 

utilização de imagens MERIS para produção de cartografia de ocupação do solo. Com base 

nos resultados dessa pesquisa é apontada a metodologia de trabalho a seguir. No capítulo 

3 é descrito o pré-processamento das imagens ou seja, a preparação a que são submetidas 

as imagens antes de proceder à sua análise. No capítulo 4 são descritos os aspectos 

metodológicos da classificação, incluindo uma descrição do algoritmo utilizado, uma 

descrição da nomenclatura empregue e do método de avaliação da qualidade do mapa a 

produzir. No capítulo 5 é descrita a execução da classificação, são indicados os resultados 

obtidos e indicados alguns procedimentos para melhorar os resultados obtidos, como sejam 

o descartar de algumas classes e a agregação de outras. No capítulo 6 é feita a análise 

crítica dos resultados, nomeadamente da exactidão do mapa produzido. Finalmente, no 

sétimo e último capítulo, são feitos o resumo e a avaliação crítica final do trabalho e serão 

dadas pistas para futuros desenvolvimentos. 
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2. Revisão da Literatura e o Estado da Arte 

2.1. A Importância da Caracterização da Ocupação e Uso do Solo 

Apesar das designações Ocupação e Uso do Solo serem muitas vezes utilizadas 

indiscriminadamente os seus significados são distintos (CCRS, 2003). A ocupação do solo 

refere-se ao seu tipo de revestimento como por exemplo a vegetação, as infra-estruturas 

urbanas ou industriais, a água ou o solo nu. O uso do solo refere-se à finalidade que é dada 

a essa ocupação, podendo o mesmo tipo de ocupação, por exemplo, um prado, traduzir 

vários tipos de uso como sejam: um prado cultivado para pastorícia, um prado espontâneo 

que integra um ecossistema natural ou ainda um campo de golfe com um uso recreativo. 

Com a detecção remota apenas podemos obter informação sobre a ocupação do solo; para 

conhecermos o seu uso é necessária informação auxiliar que só por si a detecção remota 

não consegue fornecer (CCRS, 2003). Ao longo deste trabalho apenas estaremos 

interessados na ocupação do solo pois é a única que pode ser extraída automaticamente a 

partir das imagens de satélite.  

 

Clevers et al. (2004) recorda-nos que o conhecimento actual da ocupação e uso do solo 

bem como da dinâmica dessa ocupação é uma prioridade europeia de modo a garantir a 

definição de políticas de protecção do ambiente e de utilização sustentável dos recursos 

naturais.  

 

O relatório anual de 2004 do projecto GOFC-GOLD Land Cover (GOFC-GOLD, 2005) 

identifica a ocupação do solo como uma das variáveis mais importantes nas alterações 

globais do clima e enuncia uma série de aplicações que necessitam de informação de 

ocupação do solo detalhada e exacta: 

- Conservação da biodiversidade e avaliação do estado de saúde dos ecossistemas. 

- Monitorização do ciclo do carbono. 

- Avaliação da quantidade e da qualidade da água. 

- Investigação da variabilidade climática. 

- Avaliação da vulnerabilidade a catástrofes e mitigação das suas consequências. 

- Monitorização da degradação do solo e segurança alimentar. 

- Saúde e bem-estar humano. 

- Desenvolvimento económico. 

- Monitorização do ambiente. 

 

Podemos pois concluir que dispor de uma cartografia de ocupação do solo actualizada é 

assunto da maior importância para podermos estabelecer políticas de exploração 
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sustentável dos recursos naturais, de identificação precoce de situações de degradação do 

meio ambiente ou de incumprimento das normas de protecção ambiental.  

 

As recentes variações climáticas tornaram mais importante que nunca a determinação de 

modelos climáticos fiáveis que nos indiquem que mais alterações nos reserva o futuro e 

como poderemos minimizar o impacto da actividade humana como causa dessas recentes 

variações bruscas. Sabe-se que a interacção solo-atmosfera é determinante no 

estabelecimento dos padrões climáticos; Belward e Eva (2004) referem que a natureza do 

solo determina o modo como este interactua com a atmosfera e essa interacção é reflectida 

nos modelos climáticos, por parâmetros que podem ser determinados a partir da informação 

de cobertura do solo. Ainda segundo Belward e Eva (2004) a vegetação representa cerca 

de 99% da biomassa total do planeta pelo que a caracterização da ocupação do solo deverá 

reflectir este facto, descrevendo o melhor possível o tipo e estado da vegetação. 

 

Pela primeira vez na História do Homem estão a atingir-se, a nível planetário, níveis 

insustentáveis de exploração de recursos naturais como, por exemplo, na utilização de 

combustíveis fósseis, no abate de florestas tropicais, na libertação para a atmosfera de 

agentes destruidores da camada de ozono. A actividade humana tem conduzido à 

destruição da paisagem natural, à concentração excessiva da população em zonas 

limitadas, à destruição e ameaça de destruição de ecossistemas com a consequente 

redução da biodiversidade. Todas estas transformações recentes são preocupantes pois as 

suas consequências são ainda imprevisíveis. Segundo o Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC, 2001), as recentes alterações climáticas são um reflexo da 

actividade humana nas últimas décadas, nomeadamente com a emissão de gases com 

efeito de estufa. O conhecimento rigoroso e atempado da ocupação do solo é pois da maior 

importância para podermos gerir os recursos existentes, monitorar alterações ambientais, 

criar e aferir modelos que nos ajudem a garantir a sobrevivência da Humanidade tal como a 

conhecemos, garantindo níveis sustentáveis de exploração dos recursos que garantam 

alimentos e níveis de conforto para todos.  

 

 

2.2. A Detecção Remota na Caracterização da Ocupação do Solo 

Por detecção remota entende-se todo o processo de recolha de informação acerca de um 

determinado objecto sem haver contacto com esse objecto. Historicamente a detecção 

remota iniciou-se com a fotografia aérea. A fotografia aérea surgiu pouco tempo depois do 

aparecimento da fotografia sendo as primeiras fotografias aéreas tiradas a partir de balões. 

Até ao aparecimento do avião foram vários os métodos para colocar as máquinas 
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fotográficas no ar. Já falámos nos balões mas também papagaios de papel ou pombos 

correio (Figs. 2.1 e 2.2) foram usados (RSCC, 2003). 

 

 
 

Fig. 2.1 - Pombos correio do Corpo Bávaro de Pombos de reconhecimento 
militar (1903) (Fonte: RSCC (2003)) 

 

 

Fig. 2.2 - Fotografias aéreas do Corpo Bávaro de Pombos de 
reconhecimento militar (1903) (Fonte: RSCC (2003)) 

 

 

Após o aparecimento do avião este tornou-se no veículo de eleição para a tomada de 

fotografias aéreas que tiveram a sua primeira grande aplicação prática durante a primeira 

guerra mundial para o reconhecimento das linhas inimigas. Com o advento da era espacial, 

os sensores de detecção remota encontraram nos satélites o novo veículo de eleição. 

 

Huang (2005) resume o início da era espacial com a colocação em órbita, a 4 de Outubro de 

1957, do primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik 1, pela ex-União Soviética que 

forneceu as primeiras imagens da Terra obtidas a partir do espaço; 123 dias depois os 

Estados Unidos lançaram o Explorer 1. No início, os satélites de observação da Terra 
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destinavam-se apenas a recolher informações atmosféricas úteis para a previsão 

meteorológica, mas a 23 de Julho de 1972 é lançado o Landsat 1 que é o primeiro satélite 

que tem como missão específica a observação da superfície terrestre com grande detalhe. 

A missão LANDSAT, composta por uma série de 7 satélites, dos quais estão ainda em 

operação o Landsat 4, o Landsat 5 e o Landsat 7, tornou-se num marco importante na 

história da detecção remota para caracterização do solo, pois foram eles que vulgarizaram o 

acesso a imagens da superfície terrestre e que permitiram a proliferação de estudos de 

caracterização da ocupação do solo, de detecção de alterações e de investigação de 

algoritmos de classificação e de índices de vegetação. A título de exemplo das 

características dos satélites da série Landsat pode referir-se o sensor Thematic Mapper (TM) 

a bordo do Landsat 5; dispõe de 7 bandas espectrais cobrindo as regiões do visível, do 

infravermelho próximo, do infravermelho médio e do infravermelho térmico, tem uma 

resolução espacial de 30 m (excepto para a banda do infravermelho térmico que é de 120 

m), uma resolução temporal de 16 dias e um swath de 185 km. 

 

No mesmo trabalho Huang (2005) estima que existam actualmente em órbita cerca de 320 

sensores destinados à observação e estudo do solo terrestre, dos oceanos e da atmosfera e 

enfatiza a importância das imagens de satélite na obtenção dos dados necessários aos 

estudos de caracterização do solo identificando as suas grandes vantagens: 

- Facilidade de efectuar observações globais de grandes áreas (e.g., Continentes) que de 

outro modo poderiam ser impossíveis de fazer por constrangimentos políticos, dificuldades 

de acesso, etc.  

- Possibilidade de fazer observações repetitivas e periódicas com periodicidades que podem 

ir de alguns dias a anos. Observações repetitivas intra-anuais, as chamadas séries intra-

anuais, são fundamentais para a caracterização do tipo de coberto vegetal pois só assim é 

possível identificar culturas permanentes ou culturas anuais de sequeiro ou de regadio, 

assim como identificar florestas de folha caduca ou perene. As observações ao longo de 

vários anos, as chamadas séries inter-anuais, são imprescindíveis para a detecção e 

quantificação de alterações.  

- Informação multiespectral cobrindo diversas zonas do espectro electromagnético 

(ultravioleta, visível, infravermelho próximo, infravermelho térmico, microondas) que 

permitem fazer a identificação da composição físico-química do solo e do estado do seu 

coberto vegetal.  

- Custo de obtenção significativamente mais baixo do que o recurso aos métodos clássicos 

de recolha como sejam os levantamentos efectuados no terreno ou com recurso a meios 

aéreos.  
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- Processamento digital. As imagens de satélite são disponibilizadas em formato digital 

muito mais apropriado para processamento computacional e para integração com Sistemas 

de Informação Geográfica (SIGs) do que a informação analógica convencional. 

- Validação. Os dados fornecidos pelas imagens de satélite podem ser calibrados e 

validados por comparação com observações efectuadas no terreno para algumas zonas de 

validação/teste escolhidas, por amostragem, para o efeito. 

 
  

2.3. As várias escalas de produção de cartografia de ocupação do solo e sensores 
utilizados 

A dimensão do menor objecto que pode ser identificável numa imagem define a resolução 

espacial da imagem. As imagens obtidas a partir de sensores em órbita são constituídas por 

matrizes de elementos ou píxeis, correspondendo a cada píxel da matriz uma determinada 

área da imagem capturada e uma área da superfície do solo. Os píxeis têm normalmente 

uma forma quadrada e a dimensão da área do solo que é capturada por um píxel da matriz 

define a resolução espacial da imagem. 

 

Dymond et al. (2001) refere-se às seguintes escalas quando se refere à monitorização do 

solo por detecção remota: 

- Local, para escalas nominais iguais ou superiores a 1:20.000.  

- Regional, para escalas nominais compreendidas entre 1:25.000 e 1:250.000. 

- Nacional, para escalas nominais compreendidas entre 1:500.000 e 1:5.000.000. 

- Continental, para escalas inferiores à Nacional. 

 A tabela 2.1 resume as diversas escalas a que é produzida cartografia de ocupação do 

solo e alguns tipos de sensor utilizados.  
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Escala Sensor 

Local 
> 1:20.000 

fotografia aérea 

QUICKBIRD (píxel 2,4 m / 0,6 m pan) 

IKONOS (píxel 4 m / 1 m pan) 

ORBVIEW (píxel 4 m / 1 m pan) 

Regional 
1:25.000 a 1:250.000 

 

SPOT HRG (píxel 10 m / 2,5 m pan) 

SPOT HRVIR (píxel 20 m / 10 m pan) 

LANDSAT ETM+ (píxel 30 m / 15 m pan)  

LANDSAT TM (píxel 30 m) 

LANDSAT MSS (píxel 80 m)  

Nacional 
1:500.000 a 

1:5.000.000 

 

LANDSAT TM (píxel 30 m) 

LANDSAT MSS (píxel 80 m) 

MERIS (píxel 300m) – resolução máxima 

MODIS (píxel 250m / 500 m) 

Continental ou Global 
< 1:5.000.000 

MODIS (píxel 1000 m) 

SPOT VEGETATION (píxel 1,15 km / 1 km resampled) 

NOAA/AVHRR (píxel 1,1 km) 

MERIS (píxel 1,2 km) – resolução reduzida 

Tabela 2.1 – Escalas e Sensores utilizados na cartografia de ocupação do solo  
 

 

Belward e Eva (2004) resumem as diferentes cartografias de ocupação do solo obtidas a 

partir de imagens de satélite referindo as seguintes: 

- Mapa temático global do International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) 

denominado DISCover, produzido a partir de imagens obtidas pelo sensor Advanced Very 

High Resolution Radiometer (AVHRR) com uma resolução de 1 km. As imagens utilizadas 

foram obtidas entre Abril de 1992 e Março de 1993. O sensor AVHRR fora concebido para 

fins meteorológicos mas revelou-se um percursor das aplicações de caracterização de 

ocupação do solo.  

- Mapa temático global denominado Global Land Cover 2000 (GLC2000) produzido pelo 

Joint Research Centre da Comissão Europeia, a partir de imagens obtidas pelo sensor 

VEGETATION entre 1 de Novembro de 1999 e 31 de Dezembro de 2000. O sensor 

VEGETATION pertence ao satélite SPOT 4 e recolhe imagens com uma resolução espacial 

de 1,15 km que são depois geometricamente corrigidas e reamostradas com uma resolução 

de 1 km. 
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Hansen e Reed (2000) referem ainda o: 

- Mapa temático global denominado da Universidade de Maryland (UMd) produzido, tal 

como o DISCover, com imagens obtidas pelo sensor AVHRR entre Abril de 1992 e Março 

de 1993.  

 

A partir de imagens obtidas pelo sensor MODIS entre Novembro de 2000 e Outubro de 

2001 a Universidade de Boston produziu a primeira edição do: 

- Mapa temático global denominado da Universidade de Boston com uma resolução 

espacial de 1 km (Earth Observatory, 2002), também conhecido por MOD12Q1. O 

MOD12Q1 é actualmente reeditado a cada 3 meses com base nas imagens recolhidas nos 

12 meses precedentes (Strahler et al., 2002).  

 

A Agência Espacial Europeia lançou entretanto o projecto temático global GLOBCOVER 

com base em imagens do sensor MERIS na sua resolução espacial máxima de 300 m. A 

recolha de dados decorreu entre Dezembro de 2004 e Junho de 2006 (Globcover, issue 3, 

2006) e os primeiros resultados foram apresentados em Abril de 2006, trata-se de um 

mosaico da Europa e Norte de África do mês de Maio de 2005. O desenvolvimento do 

sistema, correspondente à fase I do projecto, terminou em Setembro de 2006, a fase II, de 

actualização do sistema, serviço de demonstração e disponibilização dos produtos 

GLOBCOVER, deverá estar terminada em Setembro de 2007 (Globcover, issue 4, 2006). 

Desde Abril de 2007 que têm sido disponibilizados publicamente, no website IONIA 

(http://ionia.terradue.com) diversos produtos do projecto GLOBCOVER (Globcover, issue 5, 

2007). 

 

A Agência Europeia do Ambiente produziu o Corine Land Cover 2000 (CLC2000) 

procedendo a uma actualização do CLC1990. O CLC2000 abrange 29 países europeus, 

incluindo Portugal, e foi obtido por interpretação visual de imagens do sensor ETM+ do 

satélite Landsat 7, utilizando quer os dados multiespectrais com resolução espacial de 30 m 

quer os dados pancromáticos com uma resolução espacial de 15 m. 

 

A tabela 2.2 resume as principais características dos produtos de cartografia temática global 

mais significativos. 
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 Sensor Formato Resolução 
/ Escala 

Nomenclatura Produtor Metodologia Data de 
obtenção dos 
dados 

Actualização Fonte 
bibliográfica 

DISCover AVHRR raster píxel: 1 km IGBP de 17 classes IGBP Classificação não assistida, por 
continente, baseada em 12 imagens 
mensais, compósitas, representativas do 
NVDI máximo de cada mês 

4/1992 a 3/1993 anual Hansen e Reed 
(2000)  

UMD AVHRR raster píxel: 1 km IGBP simplificada com 
14 classes 

Universidade 
de Maryland 

Classificação assistida, global, baseada 
numa árvore de decisão usando todas as 
bandas (5) AVHRR e o NVDI, totalizando 
41 inputs  multi-temporais 

4/1992 a 3/1993  Hansen e Reed 
(2000) 

GLC2000 VEGETATION raster píxel:1 km Legenda Global com 
22 classes baseada 
no LCCS, existem 
também legendas 
regionais mais 
detalhadas 

JRC 18 equipas separadas classificaram 18 
regiões do globo, todas utilizaram 
classificação não assistida, um dos 
algoritmos usados foi o ISODATA 

01/11/1999 a 
31/12/2000 

 Bartholomé e 
Belward (2005) 

MOD12Q1 MODIS raster píxel: 1 km O produto é 
disponibilizada com 5 
legendas diferentes, a 
principal é a IGBP de 
17 classes 

Universidade 
de Boston 

Classificação efectuada por Continente, 
assistida e baseada  na árvore de 
decisão C4.5 com boosting 

11/2000 a 
10/2001 

Cada 6 meses, com 
imagens dos 12 
meses anteriores 

Strahler et al., 
1999;  Strahler et 
al., 2002 

GLOBCOVER MERIS raster  píxel 300 m GLOBCOVER com 22 
classes baseada no 
LCCS 

ESA Classificação feita separadamente para 
22 áreas distintas num processo em 5 
passos que envolve classificação 
assistida, classificação não assistida e 
regras de decisão. 

Ano de 
referência 2005, 
imagens obtidas 
entre 01/12/2004 
e 30/06/2006 

 Globcover (2006); 
Globcover (2007) 

CLC2000  
(âmbito 
europeu: 29 
países) 

Landsat7-
ETM+ 

produto base 
vectorial,  
produtos 
raster 
derivados 

1:100.000 
rasters c/ 
píxeis de 
250 m e de 
100 m 

CLC com 44 classes EEA Interpretação visual efectuada por 
equipas nacionais de cada país 
envolvido 

Ano de 
referência 2000, 
imagens obtidas 
ao longo de 
1999/2000/2001 

cada 5 anos. O 
CLC2006 com ano 
de referência de 
2006 deverá estar 
concluído em 2008 

Caetano et al., 
2005; I&CLC2000 
(2001); Caetano e 
Araújo (2006); 
Steenmans e 
Büttner (2006) 

Tabela 2.2 – Comparação das principais cartografias temáticas globais  
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Tateishi (2005) comparou quatro cartografias de ocupação do solo, todas de carácter global: 

A IGPB-DISCover, a MOD12Q1, a da UMD e a GLC2000. Obteve o seguinte mapa (Fig. 2.3) 

que não tem em consideração a cartografia UMD, com as áreas com identificação de 

coberto idênticas nas três cartografias, a branco figuram as áreas em que não há 

concordância. Como se pode ver a cartografia de ocupação do solo à escala global está 

longe de ser uma “ciência exacta”. 

 

Fig. 2.3 - Áreas com classificação idêntica nas três cartografias de ocupação do solo globais  
(Fonte: Tateishi (2005)) 

 

 

É ainda Tateishi (2005) que nos dá uma comparação gráfica das áreas ocupadas por 17 

classes de ocupação nas referidas cartografias onde a discrepância continua bem visível 

(Fig. 2.4). As diferentes cores representam respectivamente: 

- Azul, a cartografia UMD (Universidade de Maryland). 

- Vermelho, a cartografia IGPB-DISCover. 

- Verde, a cartografia MOD12Q1 (Universidade de Boston). 

- Amarelo, a cartografia GLC2000. 
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Fig. 2.4 - Áreas das diferentes classes de ocupação  
(Fonte: Tateishi (2005)) 

 

2.4. Classificação dos diversos sensores de observação da terra 

Consoante os autores encontramos diversas classificações dos sensores de observação 

terrestre que orbitam a bordo de satélites, em torno do nosso planeta. Vamos enumerar 

algumas delas e propor uma própria baseada apenas na resolução espacial. 

 

Murai (2005) agrupa os satélites de observação terrestre em três categorias consoante a 

sua resolução espacial: 

- Alta Resolução, para os satélites com resoluções espaciais inferiores a 5 m. Exemplos: 

IKONOS, QuickBird, Orbview, SPOT 5. 

- Média Resolução, para satélites com resoluções espaciais compreendidas entre 10 e 30 

m. Exemplos: ASTER, Landsat TM. 

- Baixa Resolução, para satélites com resoluções espaciais compreendidas entre 250 m e 

1 km. Exemplos: NOAA/AVHRR, MODIS, MERIS.  
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Considera depois que os satélites de baixa resolução são úteis na cartografia de ocupação 

do solo à escala global ou nacional, nomeadamente na monitorização de alterações devido 

à sua elevada resolução temporal e custo reduzido ou nulo. 

 

Balzter (2004) agrupa os satélites de observação terrestre nas mesmas três categorias mas 

com um critério diferente. Considera como: 

- Resolução Grosseira, sensores com resoluções típicas de 1 km por píxel, como o 

NOAA/AVHRR e o SPOT-VEGETATION.  

- Resolução Média, sensores com píxeis de 200 a 500 m, como o MODIS e o MERIS.  

- Alta Resolução, sensores com píxeis de 20 a 50 m, como o Landsat ETM+.  

 

Stoney (2002), restringindo-se a satélites com resoluções espaciais compreendidas entre 1 

e 30 metros, identifica quatro grupos distintos de sensores para aplicações terrestres, 

consoante a sua resolução espacial e espectral: 

- Tipo Landsat, englobando os sensores mais populares para aplicações terrestres e 

caracterizando-se por uma resolução espacial média (píxeis de 10 a 30 m), uma área de 

cobertura razoável com um swath compreendido entre 120 e 200 km e uma resolução 

espectral do tipo multiespectral. 

- Alta Resolução, englobando os sensores com elevadas resoluções espaciais, da ordem 

dos dois ou três metros ou mesmo submétricas. Esta elevada resolução espacial faz-se à 

custa de menores resoluções espectrais e temporais assim como de áreas de cobertura 

menores com swaths da ordem da dezena de quilómetros.  

- Hiperespectral, englobando os sensores com resoluções espectrais muito elevadas com 

mais de uma centena de bandas na faixa do visível e infravermelho próximo e médio. 

- Radar, englobando os sensores activos e que por isso podem operar com quaisquer 

condições atmosféricas e dia e noite. 

 

O MERIS e o MODIS são pois considerados por alguns autores como sendo de média 

resolução enquanto que por outros são considerados de baixa resolução. No universo dos 

sensores de monitorização da ocupação do solo é mais apropriado classificá-lo como de 

média resolução e será assim ao longo deste trabalho, aliás, o próprio nome autonomeia-os 

como de resolução média no caso do MERIS e moderada no caso do MODIS.  

 

A classificação que considero mais apropriada para os sensores vocacionados para 

monitorização da ocupação do solo é a seguinte: 

- Muito alta resolução, para sensores com resoluções espaciais iguais ou superiores a 1 

metro, como o IKONOS, o QuickBird ou o Orbview.  
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- Alta resolução, para sensores com resoluções espaciais compreendidas entre os 5 e os 

30 metros, como o Landsat, o SPOT, o IRS, o ASTER, o FORMOSAT ou o CBERS (sensor 

CCD com píxel de 20 m). 

- Média resolução, para os sensores com resoluções espaciais compreendidas entre os 

250 metros (inclusive) e os 1000 metros (exclusive), como o MODIS (para as bandas com 

resoluções de 250 e 500 m), MERIS (resolução máxima), ou o CBERS (sensores WFI e 

IRMSS). 

- Baixa resolução, para os sensores com resoluções iguais e inferiores a 1000 metros, 

como o NOAA/AVHRR, o SPOT/VEGETATION, o MODIS (para as bandas com resoluções 

de 1000 m) ou o MERIS (resolução reduzida).  

 

2.5. Os sensores de média resolução mais populares: MODIS e MERIS 

Compreendendo a importância das alterações planetárias verificadas ao nível do clima, 

atmosféricas e de perda da biodiversidade, entre outras, o Congresso dos EUA instituiu, em 

1990, um programa de pesquisa denominado U.S. Global Change Research Program. A 

NASA através do Earth Observing System (EOS) tem contribuído significativamente para 

esse programa de pesquisa com o lançamento para o espaço de satélites com sensores 

capazes de operar num largo espectro de radiações – ultravioleta, visível, infravermelho e 

microondas. O primeiro satélite EOS, denominado TERRA, foi lançado a 18 de Dezembro 

de 1999 e transporta cinco sensores diferentes dos quais o mais completo é o Moderate-

resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). A 4 de Maio de 2002 foi lançado o segundo 

satélite da série EOS, denominado AQUA que transporta seis sensores entre os quais outro 

MODIS. O sensor MODIS possui um grande ângulo de visão conseguindo cobrir todo o 

globo em apenas dois dias (Lindsey e Herring, 2002). Esta elevada resolução temporal 

permite detectar alterações bruscas das condições biológicas ou meteorológicas, o que não 

é possível com outros sensores de maior resolução espacial mas menor resolução temporal, 

como o Landsat 7 ETM+ que tem uma resolução temporal de 16 dias. O TERRA/MODIS e o 

AQUA/MODIS possuem órbitas quase-polares, a 705 km de altitude e cruzam o equador 

respectivamente às 10:30 da manhã e à 1:30 da tarde em sentido descendente para o 

TERRA e ascendente para o AQUA. Operando em conjunto os dois MODIS obtêm imagens 

do mesmo local de manhã e à tarde aumentando assim a possibilidade de conseguir 

observações livres de nuvens ou de outros efeitos indesejáveis, como sombra ou brilho, 

pois estes efeitos só se observam ou de manhã ou à tarde. O MODIS tem resoluções 

espaciais de 250, 500 ou 1000 m consoante as bandas e opera em 36 bandas espectrais 

com uma resolução radiométrica de 12 bit. Uma das opções tomadas no seu desenho foi a 

de dar continuidade a programas de observação anteriores, como o NOAA/AVHRR, o CZCS, 
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o SeaWiFS, o Landsat e o NOAA/HIRS, permitindo assim recolher informação ao longo de 

décadas, de modo a melhorar a detecção qualitativa e quantitativa de alterações.  

 

A Agência Espacial Europeia (ESA) atenta também à necessidade cada vez mais premente 

de monitorização da Terra, nomeadamente da Atmosfera, Oceanos, Solo e Regiões Polares, 

desenvolveu o satélite ENVISAT dando assim continuidade às observações anteriores dos 

satélites do programa ERS. O ENVISAT foi lançado em Março de 2002 e transporta um total 

de dez sensores, sendo um deles o MERIS (Fig. 2.5). O MEdium Resolution Imaging 

Spectrometer Instrument (MERIS) pertence a uma nova geração de sensores inspirados no 

sucesso do Coastal Zone Colour Scanner (CZCS) e destinava-se inicialmente a aplicações 

oceânicas, daí advindo as suas principais características: elevada resolução espectral e 

radiométrica, elevada resolução temporal, resolução espacial média e cobertura global do 

planeta (Curran e Steele, 2005). Contudo, desde o início da sua concepção em 1984, até à 

transmissão das primeiras imagens em Março de 2002, o MERIS sofreu uma transformação 

gradual deixando de ser apenas um sensor oceânico e passando também a ser um sensor 

para as zonas costeiras, atmosfera e solo terrestre, tem algumas semelhanças com os 

sensores do tipo Landsat mas apresenta uma resolução espacial mais reduzida 

compensada por resoluções espectrais e temporais mais elevadas e um swath bastante 

maior.  
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Fig. 2.5 - O sensor MERIS a bordo do satélite ENVISAT  
(Fonte: ESA (2007)) 

  

 

A sua órbita é quase-polar, a 800 km de altitude, demorando 100 minutos (Bézy et al., 2000) 

a dar uma volta completa em torno da Terra. Cruza o equador, no trânsito descendente, às 

10h00 (ESA, 2001). Possui um campo de visão de 68,5°, é do tipo pushbroom (ou across 

track), tem um swath de 1.150 km (Fig. 2.6) e tem uma resolução espacial de 300 m, 

cobrindo 15 bandas espectrais programáveis, em posição espectral e largura de banda, na 

zona da radiação visível e infravermelho próximo ou seja, na região dos 390 – 1040 nm 

(ESA, 2004).  
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Fig. 2.6 - O MERIS, sensor do tipo pushbroom   
(Fontes: diagrama superior ESA (2001), diagrama inferior ESA (2004)) 

 

 

As características gerais do ENVISAT e do MERIS resumem-se nas tabelas 2.3 e 2.4 

respectivamente. As características espectrais do MERIS resumem-se na tabela 2.5. 

 

As características do MODIS resumem-se nas tabelas 2.6 e 2.7. 
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ENVISAT – Características Gerais 
 

Plataforma 

Órbita: 800 km, cruza o equador no sentido descendente às 10h00, hélio-
síncrona, quase-polar. 

Resolução temporal: 35 dias (passagem sobre o mesmo ponto com ângulo de visão 
idêntico).  
3 dias (passagem sobre o mesmo ponto) 

Dimensões: Com o painel solar e as antenas recolhidas: 
Altura: 10,0 m / Profundidade: 4,0 m / Largura: 4,0 m 
Com o painel solar e as antenas abertas: 
Altura: 25,0 m / Profundidade: 7,0 m / Largura:10,0 m 

Dimensão do Painel 
Solar: 

14,0 m x 5,0 m 

Peso: 8050 kg (no lançamento) 
Potência do painel 
solar: 

6600 W (no fim da vida útil) 

Vida útil: 5 anos 

Carga Útil 

Massa dos 
Instrumentos: 

2050 kg 

Consumo dos 
Instrumentos: 

1.930 W (média), 3.000 W (pico) 

Registo de Dados: 2 x 70 Gbits (solid state), 30 Gbits (tape) 
Downlink Interfaces: 2 links Ka-Band para o European Data Relay Satellite, 2 links X-

Band para o solo, trabalhando ambos a 50 Mbps ou 100 Mbps. 

Tabela 2.3 – Características gerais do ENVISAT  
 (Fonte: adaptado de ESA (2001)) 
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MERIS - Características do Sensor 
 

Intervalo Espectral: 390…1040 nm 
Intervalo Amostral Espectral: 1,25 nm 
Número de Bandas: 15, programáveis em largura espectral e ponto médio. 
Largura Espectral das Bandas: 1,25… 30 nm, programáveis. 
Ângulo de Visão: 68,5º, swath equivalente de 1150 km 
Precisão da Localização 
Absoluta 

< 2000 m 

Precisão absoluta da 
reflectância solar: 

< 2% 

Modos: resolução máxima: 0,26 km x 0,29 km no nadir 
resolução reduzida: 1 km x 1 km no nadir 

Sensibilidade da polarização: < 0,5% 
Erro do posicionamento 
espectral:  

< 1 nm 

Resolução radiométrica: 15 µW/ (m² . sr . nm) a 865 nm 
(largura da banda de 10 nm, resolução reduzida) 

Dynamic Range: ~ 40 dB 
Operação: diurna 
Data Rate: 24 Mb/s resolução máxima, 

1,6 Mb/s resolução reduzida 
Massa: 209 kg 
Consumo de Energia: 146 W 

Tabela 2.4 – Características gerais do sensor MERIS  
(Fonte: adaptado de ESA (2001)) 

 
 

Para além das aplicações oceânicas o MERIS pode ainda medir (ESA, 2004): 

- Tipo de nuvens, altitude do seu topo e o seu albedo.  

- Índices de vegetação, no topo e na base da atmosfera.  

- Radiação disponível para fotossíntese. 

- Pressão atmosférica.  

 

Como o MERIS é um sensor passivo da energia solar reflectida pela Terra apenas pode 

fazer observações enquanto há luz solar, mais propriamente enquanto o ângulo zenital solar 

for inferior a 80° (ângulo de elevação superior a 10°). A luz solar reflectida pela Terra é 

captada no MERIS por cinco grupos ópticos cada um deles dispondo de um receptor do tipo 

CCD (Fig. 2.6). A resolução espacial no nadir é de 260 m (across track) por 290 m (along 
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track). As imagens captadas são depois reamostradas dando origem a dois tipos de 

produtos no que toca à resolução: 

- Resolução máxima com píxeis de 300 m.  

- Resolução reduzida com píxeis de 1.200 m.  

 

Para efeitos de distribuição as imagens são disponibilizadas do seguinte modo: 

- Cenas de 575 x 575 km (resolução máxima). 

- Quartos de Cena (imagettes) de 296 x 296 km (resolução máxima). 

- Cenas de 1.150 x 1.150 km (resolução reduzida). 

 

A resolução reduzida é utilizada nas aplicações oceânicas e a resolução máxima para 

aplicações terrestres e costeiras.  
 
Embora programável a partir da estação de controlo terrestre, a configuração das 15 bandas 

espectrais do MERIS é normalmente estável (Tab. 2.5), só para aplicações especiais e por 

períodos de tempo reduzidos é que essa configuração pode ser alterada. 
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MERIS – Bandas espectrais 
 

Banda  Centro da 
Banda (nm)  

Largura da 
Banda (nm) Aplicação Região 

espectral 

1  412,5 10 Substância amarela e pigmentação por 
detritos Violeta 

2  442,5 10 Máximo da absorção pela clorofila Violeta -Azul 

3  490 10 Clorofila e outros pigmentos Azul 

4  510 10 Sedimentos suspensos, “marés 
vermelhas” Verde 

5  560 10 Mínimo da absorção pela clorofila Verde 

6  620 10 Sedimentos suspensos Laranja - 
Vermelho 

7  665 10 Referência para a absorção pela 
clorofila e fluorescência da clorofila Vermelho 

8  681,25 7.5 Máximo da fluorescência da clorofila  Vermelho 

9  708,75 10 Referência para a fluorescência e 
correcções atmosféricas 

Vermelho - IV 
Próximo 

10  753,75 7.5 Vegetação, nuvens IV Próximo 

11  760,625 3.75 Absorção de O2  (R- branch) IV Próximo 

12  778,75 15 Correcções atmosféricas IV Próximo 

13  865 20 Vegetação, referência para o vapor de 
água IV Próximo 

14  885 10 Correcções atmosféricas IV Próximo 

15  900 10 Vapor de água IV Próximo 

Tabela 2.5 – Características espectrais do sensor MERIS   
 (Fonte: adaptado de ESA (2004)) 

 

 

O MERIS demora 3 dias para efectuar a cobertura de todo o globo terrestre e tem uma 

resolução temporal de 35 dias (período entre duas passagens sobre o mesmo local com 

ângulos de observação idênticos). A resolução radiométrica é de 12 bits o que permite 

distinguir 4096 níveis de intensidade diferentes. 
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MODIS – Características Gerais 
 

Órbita: 
705 km, cruza o equador no sentido descendente às 10h30 (Terra) 
ou no sentido ascendente às 13h30 (Aqua), hélio-síncrona, quase-
polar, circular 

Scan Rate: 20,3 rpm, cross track. 
Dimensões do  
Swath: 2330 km (cross track) por 10º de latitude (along track no nadir). 

Telescópio: 17,78 cm diâm. off-axis, afocal (collimated), com field stop 
intermédio. 

Dimensões: 1,0 x 1,6 x 1,0 m 
Peso: 228,7 kg 
Consumo de 
Energia: 162.5 W (média de uma órbita) 

Data Rate: 10,6 Mbps (pico diurno); 6,1 Mbps (média orbital) 
Resolução 
radiométrica: 12 bits 

Resolução 
Espacial: 

250 m (bandas 1-2) 
500 m (bandas 3-7) 
1000 m (bandas 8-36) 

Vida Útil: 6 anos 

 Tabela 2.6 – Características gerais do sensor MODIS  
(Fonte: adaptado de ACRES (2006)) 
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MODIS – Características do Sensor 
 

Utilização Principal Banda Largura da 
Banda¹ 

Radiância 
Espectral² 

Relação Sinal/Ruído
(SNR³) (melhor que)

1 620 - 670 21.8 128 Fronteiras/Limites do 
Solo/Nuvens/Aerossóis 2 841 - 876 24.7 201 

3 459 - 479 35.3 243 
4 545 - 565 29.0 228 
5 1230 - 1250 5.4 74 
6 1628 - 1652 7.3 275 

Propriedades do 
Solo/Nuvens/Aerossóis 

7 2105 - 2155 1.0 110 
8 405 - 420 44.9 880 
9 438 - 448 41.9 838 

10 483 - 493 32.1 802 
11 526 - 536 27.9 754 
12 546 - 556 21.0 750 
13 662 - 672 9.5 910 
14 673 - 683 8.7 1087 
15 743 - 753 10.2 586 

Cor do Oceano 
Fito plâncton 
Bio geoquímica 

16 862 - 877 6.2 516 
17 890 - 920 10.0 167 
18 931 - 941 3.6 57 

Vapor de Água 
Atmosférico 
 19 915 - 965 15.0 250 

Utilização Principal Banda Largura da 
Banda¹ 

Radiância 
Espectral² 

NE[delta]T(K)4 
(melhor que) 

20 3.660 - 3.840 0.45 (300K) 0.05 
21 3.929 - 3.989 2.38 (335K) 2.00 
22 3.929 - 3.989 0.67 (300K) 0.07 

Temperatura da 
Superfície e das Nuvens 
 

23 4.020 - 4.080 0.79 (300K) 0.07 
24 4.433 - 4.498 0.17 (250K) 0.25 Temperatura 

Atmosférica 25 4.482 - 4.549 0.59 (275K) 0.25 
26 1.360 - 1.390 6.00 150(SNR) 
27 6.535 - 6.895 1.16 (240K) 0.25 

Vapor de Água nos 
Cirros  

28 7.175 - 7.475 2.18 (250K) 0.25 
Propriedades das Nuvens 29 8.400 - 8.700 9.58 (300K) 0.05 

Ozono 30 9.580 - 9.880 3.69 (250K) 0.25 
31 10.780 - 11.280 9.55 (300K) 0.05 Temperatura da  

Superfície/Nuvens 32 11.770 - 12.270 8.94 (300K) 0.05 
33 13.185 - 13.485 4.52 (260K) 0.25 
34 13.485 - 13.785 3.76 (250K) 0.25 
35 13.785 - 14.085 3.11 (240K) 0.25 

Altitude do 
Topo das Nuvens  
 

36 14.085 - 14.385 2.08 (220K) 0.35 
Notas de pé de página: 
1 As Bandas 1 a 19 são em nm; As Bandas 20 a 36 são em µm 
 2 Valores da radiância espectral em (W/m² -µm-sr) 
3 SNR = Signal-to-noise ratio 
4 NE(delta)T = Noise-equivalent temperature difference 
 
Objectivo de desempenho: 30 a 40% superior aos mínimos indicados para SNR e NE[delta]T(K) 

Tabela 2.7 – Características espectrais do sensor MODIS  
(Fonte: adaptado de ACRES (2006)) 

 



 

____________________________________________________________________________________________ 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Comparação das metodologias utilizadas 

Efectuou-se algum trabalho de pesquisa sobre a utilização de imagens MERIS em estudos 

de caracterização do uso do solo da qual se dá seguidamente uma panorâmica onde se 

indicam os aspectos mais significativos de cada um desses estudos. Pretendeu-se aprender 

com as experiências que outros fizeram de modo a poder escolher as melhores opções para 

o processamento das imagens e evitar escolhos que tivessem já sido detectados.   

 

Clevers et al. (2004) efectuaram uma análise exploratória da utilidade das imagens MERIS 

para cartografia de ocupação do solo, efectuando um estudo para a Holanda. Na tabela 2.8 

resumem-se a metodologia e os dados utilizados. 

 

Área estudada  Holanda 

Imagens utilizadas  1 imagem MERIS (15 bandas espectrais) (produto de nível 1b). 
data/hora: 2003-10-16 / 10:10 UTC. 

Pré-processamento 
 

Recorte da imagem para selecção da área a estudar. 
Análise de componentes principais sobre uma parte da imagem a estudar e 
determinação dos coeficientes de correlação entre as 15 bandas. 

Classificação 

Tipo de algoritmo: classificação assistida. 
Classes definidas à priori: 7, mais uma extra p/ nuvens. 
Áreas de treino p/ cada classe: 2, com 50 píxeis cada. 
Algoritmo: distâncias mínimas às médias, utilizando as 15 bandas. 
Reclassificação para 4 classes por união das classes com maior confusão 
entre si.  

7 classes: 
     Exactidão global = 49,7 % 
     Kappa = 0,369 

4 classes: 
     Exactidão global = 78,1 % 
     Kappa = 0,622 Avaliação da 

qualidade as exactidões globais indicadas foram obtidas por comparação da 
classificação obtida com toda a cartografia de referência LGN4 – cartografia 
holandesa de uso do solo. 

Conclusões dos 
autores 

Os resultados não foram brilhantes, até porque se trabalhou com uma só 
imagem, mas foram encorajadores para prosseguir com o estudo. Análises 
multi-temporais deverão aumentar significativamente a qualidade dos 
resultados da classificação.  

Tabela 2.8 – Resumo do estudo de caracterização do solo com imagens MERIS, na Holanda  
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Garcia et al. (2005) efectuaram uma análise semelhante mas para duas províncias 

espanholas – La Rioja e Múrcia. Na tabela 2.9 resumem-se a metodologia e os dados 

utilizados. 

 

Área estudada  Províncias espanholas de La Rioja e Murcia 

Imagens utilizadas  3 imagens MERIS (produto de nível 2). 
(não está explicito mas presume-se que se trate de uma série temporal) 

Pré-processamento não indicado. 

Classificação 

Tipo de algoritmo: classificação assistida. 
Classes definidas à priori: 11 para La Rioja, 8 para Múrcia. 
Regiões de interesse para treino e validação: 137 para La Rioja e 157 para 
Múrcia. 
Áreas de treino e validação: 100% das regiões de interesse. 
Algoritmo: não indicado. 
Cartografia de referência: NFI (National Forestry Inventory), CLC2000, 
GLC2000, consoante as classes. 

Avaliação da 
qualidade 

O índice Kappa variou muito consoante a cartografia de referência 
utilizada. A variação oscilou entre um máximo de 0,8 até 0,40 para La 
Rioja e 0,17 para Múrcia.  
Para a determinação da “verdade do terreno” utilizaram-se as seguintes 
cartografias de referência: NFI – National Forestry Inventory, CLC200 e 
GLC2000. 

Conclusões dos 
autores 

A exactidão global obtida variou grandemente em função da cartografia de 
referência utilizada. Umas vezes por incoerência entre as legendas e 
outras porque a cartografia de referência tinha um grau de detalhe muito 
superior ao que se pode obter com MERIS.  

Tabela 2.9 – Resumo do estudo de caracterização do solo com imagens MERIS, nas províncias 
espanholas de La Rioja e Múrcia  
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Geßner et al. (2005) efectuaram um estudo das capacidades das imagens MERIS para 

cartografia de ocupação do solo, para a Alemanha. A metodologia empregue é bastante 

mais elaborada do que as anteriores, com utilização de uma séria temporal de praticamente 

um conjunto de imagens por mês, durante um ano. Na tabela 2.10 resumem-se a 

metodologia e os dados utilizados. 

 

Área estudada  Alemanha 

Imagens utilizadas  cerca de 400 imagens MERIS (produto de nível 2). 
(série temporal para todos os meses do ano com excepção de Agosto) 

Pré-processamento 

Exclusão dos píxeis com nuvens. Para isso todos os píxeis são previamente 
classificadas segundo 4 classes: píxeis escuros (água e solo), píxeis de 
nuvens finas sobre solo, píxeis de nuvens finas sobre água, píxeis de 
nuvens espessas. O algoritmo utilizado é o da máxima verosimilhança. São 
excluídos do processamento seguinte todos os píxeis de nuvens.  

Classificação 

1º Etapa – Classificação imagem a imagem.  
Algoritmo: máxima verosimilhança (classificação assistida). 
Bandas consideradas: Todas excepto as 1, 2 e 3, por serem as mais 
dependentes das condições atmosféricas. As imagens de nível 2 não são 
corrigidas do efeito aerossol. 
Classes definidas à priori: 6, denominadas classes de cor pois não são 
ainda classes de ocupação. 
Resultado desta fase: a cada píxel de cada imagem classificada são 
atribuídos três indicadores, a 1ª classe mais provável (menor distância de 
malahanobis), a 2ª classe mais provável e o rácio entra as distâncias de 
malahanobis da 1ª e da 2ª classe.  

Classificação 

2ª Etapa – Classificação da série multi-temporal. 
Para cada classe de ocupação do solo é construído um “vector de 
referência” com a sequência ideal de classes de cor, ao longo dos 12 
meses do ano, que representa essa classe. Para cada píxel é construído o 
seu vector com a sua sequência de classes de cor ao longo dos meses do 
ano. A classificação final de cada píxel é feita comparando o seu vector de 
píxeis com todos os vectores de referência das classes de ocupação em 
análise. O píxel é classificado de acordo com a classe para a qual obteve o 
maior grau de pertença, se esse grau é superior a um determinado limiar, 
caso contrário o píxel não é classificado. 
(*)Classes de ocupação do solo finais: 8.  
(*)Cartografia de referência para validação: CORINE 2000. 

Avaliação da 
qualidade 

No momento da publicação do artigo o trabalho não estava ainda concluído. 
(*)Resultados preliminares com uma única imagem, de Agosto, deram uma 
exactidão global da classificação de 57,3% por comparação com a “verdade 
do terreno” dada pela cartografia de referência CORINE 2000. 

Problemas 
encontrados 

Foram encontradas dificuldades com a falta de exactidão na 
georeferenciação das imagens, em várias imagens foram encontradas 
discrepâncias de mais de 4 píxeis e em casos extremos de 30 píxeis. 
Discrepâncias desta dimensão inviabilizam qualquer procedimento 
automatizado e obrigam a correcções imagem a imagem.   

Conclusões dos 
autores 

O MERIS provou a sua utilidade para aplicações de caracterização da 
ocupação do solo 

 (*) segundo Geßner (2005).  

Tabela 2.10 – Resumo do estudo de caracterização do solo com imagens MERIS, na Alemanha  
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Reese et al. (2005) efectuaram uma análise exploratória das capacidades das imagens 

MERIS para cartografia de ocupação do solo, para a Suécia. Na tabela 2.11 resumem-se a 

metodologia e os dados utilizados. 

 

Área estudada  Suécia 

Imagens utilizadas  3 imagem MERIS (todas as bandas espectrais com excepção das 11 e 15) 
(produto de nível 2).   Data: 2003-08-10. 

Pré-processamento 

A partir das 3 imagens foi construída uma imagem mosaico representativa 
do território sueco, com as bandas 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 14, com exclusão dos 
píxeis de nuvens. 
A imagem mosaico foi seguidamente dividida em duas imagens: uma 
correspondente à zona montanhosa ocidental ocupada essencialmente 
com floresta de montanha e outra da região não montanhosa do país. A 
classificação posterior foi feita separadamente para cada imagem. 
Foi efectuado um estudo do poder discriminatório das diferentes bandas 
face às classes de ocupação pretendidas e o resultado foi o seguinte: 
- Zona montanhosa: bandas 3, 5, 9 e 14. 
- Zona não montanhosa: bandas 5, 7, 9 e 14.  
O índice MTCI (Meris Terrestrial Chlorophyll Índex) foi também incluído no 
estudo mas não revelou qualquer utilidade. 

Classificação 

Tipo de algoritmo: classificação não assistida. 
Nº de Clusters à priori: 40. 
Cartografia utilizada para identificação dos clusters encontrados: NILS 
(National Inventory of Landscapes in Sweden). 
Nº de classes de ocupação: 14 (9 na zona montanhosa e 9 na zona não 
montanhosa, perfazendo 14 no total por algumas delas serem comuns às 
duas zonas). 
Algoritmo: ISODATA. 

Avaliação da 
qualidade 

Zona montanhosa: exactidão global de 58%. 
Zona não montanhosa: exactidão global de 63%. 
Para a avaliação da qualidade pontos seleccionados aleatoriamente foram 
comparados com a “verdade do terreno” dada pela cartografia de 
referência GSD - Swedish Land Cover Data.  

Problemas 
encontrados 

Precisão geométrica da imagem com deficiências (alguns píxeis de 
diferença na georeferenciação). 
Erros nos valores da reflectância nas zonas vizinhas de zonas de água. 
Isto deverá ser causado pela imprecisão geométrica da máscara utilizada 
na identificação das zonas de água que têm parâmetros para cálculo da 
reflectância diferentes das zonas não água.  

Conclusões dos 
autores 

A utilização do índice MTCI não traz qualquer vantagem. 
Não ficou provado que a utilização da multiplicidade de bandas espectrais 
disponibilizadas pelo MERIS melhorem significativamente a classificação 
relativamente à utilização de um menor número de bandas mas de maior 
largura espectral, como acontece com outros sensores. 
O MERIS é uma fonte de dados multi-temporais que podem ser utilizados 
para melhorar a classificação.  
A segmentação da imagem mosaico total em duas imagens (Zona 
montanhosa e zona não montanhosa) que foram classificadas 
separadamente trouxe melhorias significativas à qualidade da 
classificação. 

Tabela 2.11 – Resumo do estudo de caracterização do solo com imagens MERIS, na Suécia  
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Skinner e Luckman (2004) utilizaram imagens MERIS e MODIS para o estudo da 

caracterização da ocupação do solo da Sibéria. Na tabela 2.12 apresentam-se alguns dados 

preliminares desse estudo. 

 

Área estudada  Sibéria 

Imagens utilizadas  
MODIS: compósitos de 8 dias (7 bandas, píxeis de 500 m) para os meses 
de Maio a Outubro de 2003 (produto MOD09). 
MERIS: imagens (cenas) de 10 dias ao longo de Junho e Julho de 2003 
(produto do nível 2). 

Pré-processamento 
As imagens MODIS do produto MOD09 não requerem qualquer pré-
processamento pois são já um produto bastante elaborado. 
As imagens MERIS do nível 2 necessitam de algum pré-processamento. 

Classificação 

Tipo de algoritmo: classificação assistida rígida. 
Nº de classes de ocupação: são referidas 17 mas na legenda apenas 
aparecem 15. 
Algoritmo: árvore de decisão c5.0 (Quinlan, 1993) cujos resultados são 
depois combinados utilizando um filtro que selecciona a classe mais 
frequente. 
Áreas de treino: cerca de 1000. 
Cartografia de referência para as áreas de treino e teste: cartografia com o 
Inventário Florestal (1:50.000) e interpretação visual de imagens Landsat. 

Avaliação da 
qualidade Não indicada. 

Problemas 
encontrados Problemas com a distribuição de dados MERIS dificultaram a sua utilização. 

Conclusões dos 
autores 

A resolução espacial de 300 m do MERIS confere-lhe uma vantagem sobre 
o MODIS. 
As imagens MERIS necessitam de pré-processamento, não são um produto 
pronto a utilizar. 
A fase deste estudo, no momento da publicação do artigo, ainda não 
permitia fazer qualquer comparação entre os resultados da classificação 
com imagens MODIS e com imagens MERIS.  

Tabela 2.12 – Resumo do estudo de caracterização do solo com imagens MERIS, na Sibéria 
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Santos et al. (2005) utilizaram imagens MERIS para a caracterização da ocupação do solo e 

detecção de alterações, para o território continental de Portugal. Na tabela 2.13 resume-se a 

parte do estudo respeitante à caracterização da ocupação do solo, para o ano de 2003 e 

que servirá de referência para a detecção das alterações posteriores. 

 

Área estudada  Portugal 

Imagens utilizadas  
Série temporal de 3 imagem MERIS (todas as bandas espectrais com 
excepção das 11 e 15) (produto de nível 2). 
Datas: 2003/05/14, 2003/09/18, 2003/10/07. Respectivamente da 
Primavera, do Verão e do Outono. 

Pré-processamento Co-registo das 3 imagens.  

Classificação 

Foram utilizados dois algoritmos distintos para a classificação, um de 
classificação assistida e outro de classificação não assistida. As 3 imagens 
foram classificadas individualmente com os dois algoritmos. O resultado 
das 3 classificações foi depois tratado com álgebra de mapas para 
determinar a classificação final. Obtiveram-se assim duas classificações 
finais distintas baseadas em algoritmos distintos. 
Nº de classes de ocupação: 10. 
Bandas MERIS utilizadas: 10 (excluídas as 1, 2 e 3 relativamente à imagem 
inicial). 
Algoritmos de classificação assistida utilizado: máxima verosimilhança. 
Algoritmos de classificação não assistida utilizado: ISODATA. 

Avaliação da 
qualidade Ainda não estava feita no momento da publicação do artigo. 

Problemas 
encontrados 

Não foram referidos quaisquer problemas com os dados ou com o 
comportamento dos algoritmos. 

Conclusões dos 
autores 

Não indicadas conclusões relevantes o que se compreende porque o 
estudo ainda não está concluído. 

Tabela 2.13 – Resumo do estudo de caracterização do solo com imagens MERIS, em Portugal, feito 
por Santos et al. (2005) 

 
 
Recentemente, o Grupo de Detecção Remota (GDR) do Instituto Geográfico Português (IGP) 

tem levado a cabo diversos estudos de cartografia de ocupação do solo com imagens de 

satélites de média resolução MERIS e MODIS. Resumidamente apresentam-se as 

conclusões dalguns desses trabalhos. 

 

Carrão et al. (2007a), num estudo para Portugal continental, utilizaram compósitos MODIS 

de oito dias numa série temporal de 12 meses e utilizando classificação assistida com um 

algoritmo do tipo Support Vector Machine (SVM) para 9 classes de ocupação, concluíram 

que o mês de Agosto era o mais importante para a separabilidade das diferentes classes 

sendo os melhores resultados obtidos com uma série de três imagens dos meses de Julho, 

Agosto e Novembro, resultados apenas ligeiramente inferiores foram obtidos com apenas 

duas imagens dos meses de Agosto e Novembro. 
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Num outro estudo Carrão et al. (2007b) analisaram comparativamente a capacidade 

discriminante das imagens MERIS e MODIS na identificação das diversas classes de 

ocupação do solo para o território continental de Portugal. Usando apenas uma imagem do 

mês de Agosto de cada um dos sensores e utilizando 13 bandas do MERIS e 7 do MODIS, 

consideraram 17 classes de ocupação e concluíram que a capacidade discriminante das 

imagens MERIS e MODIS são muito semelhantes embora com ligeira vantagem para o 

sensor MERIS. Provavelmente esta ligeira vantagem do MERIS fica a dever-se ao seu píxel 

de menor dimensão, 300 m, contra 500 m do MODIS, por isso com mais capacidade de 

encontrar píxeis “puros” que correspondam a porções do solo com um único tipo de 

ocupação. A capacidade discriminante de ambos os sensores, embora razoável, apresenta 

algumas limitações para alguns conjuntos de classes, no caso das imagens MERIS essas 

limitações verificam-se na distinção entre as seguintes classes:  

- solo nu improdutivo, vegetação esparsa e vegetação herbácea fechada/aberta. 

- floresta de resinosas fechada e floresta de resinosas aberta. 

Neste estudo foram consideradas 17 classes de ocupação, um subconjunto da legenda 

LANDEO de 23 classes.  

 

Araújo e Caetano (2006b), Carrão et al. (2006a), Carrão et al. (2006b) e Capão et al. (2007), 

em quatro estudos distintos para Portugal continental e utilizando imagens MERIS 

chegaram a resultados interessantes que se resumem respectivamente nas tabelas 2.14, 

2.15, 2.16 e 2.17. 
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Área estudada  Portugal 

Imagens utilizadas  
Série temporal de 10 imagens MERIS do ano de 2005, uma imagem por 
mês com excepção dos meses de Março e Novembro que apresentavam 
muitas nuvens. Usadas todas as bandas espectrais com excepção das 11 e 
15) (produto de nível 2). 

Pré-processamento Ortorrectificação e co-registo das imagens. Projecção das imagens para o 
sistema de referência, Hayford-Gauss, Datum Lisboa. 

Classificação 

Classificação em duas fases tendo a primeira fase duas etapas. 
1ª fase – etapa 1: Classificação imagem a imagem, não assistida (K-Means) 
em 3 classes de ocupação – água, vegetação, solo nú. 
1ª fase – etapa 2: Usando um conjunto de regras e em função da variação 
da classificação inicial do mesmo píxel ao longo dos 10 meses classificar 
agora em 5 classes de ocupação – água, vegetação, solo nú 
improdutivo/área artificial, vegetação natural, cultura de sequeiro, cultura de 
regadio. Exemplo de uma regra: se o mesmo píxel tiver sido classificado 
como água em 7 ou mais meses então é água. 
2ª fase – A partir da classificação da 1ª fase partir o território em 5 zonas 
correspondentes às 5 classes identificadas e classificar cada uma delas 
separadamente usando classificação assistida; nesta classificação são 
usadas apenas as imagens dos meses mais representativos. No final 
reunindo as 5 áreas classificadas separadamente obtém-se a classificação 
final com 19 classes de ocupação. 

Avaliação da 
qualidade 

Apenas a exactidão dos classificadores foi avaliada por falta de um conjunto 
de pontos de validação seleccionado aleatoriamente. A exactidão global 
dos classificadores foi de 79%. 

Problemas 
encontrados 

Um cruzamento da classificação final obtida com a cartografia de referência 
CLC2000 revelou um grau de concordância de apenas 44%. 

Conclusões dos 
autores O algoritmo de classificação é eficiente. 

Tabela 2.14 – Resumo do estudo de caracterização do solo com imagens MERIS, em Portugal, feito 
por Araújo e Caetano (2006b)  
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Área estudada  Portugal 

Imagens utilizadas  Uma imagem do dia 14 de Agosto de 2004. Usadas todas as bandas 
espectrais com excepção das 11 e 15 (produto de nível 2). 

Pré-processamento Não indicado. 

Classificação 

O estudo pretendia avaliar qual dos quatros seguintes algoritmos de 
classificação era o mais eficiente: Support Vector Machine (SVM) do tipo 
assistido, o k-Nearest Neigbor (kNN) do tipo assistido, o K-means do tipo 
não assitido e o Linear Discriminant Analysis (LDA) do tipo assitido. Foram 
feitas classificações sobre os dados de base e sobre os mesmos dados 
rearranjados e compactados após uma Fisher’s Discriminat Analysis (FDA). 
Todas as classificações usaram as mesmas 19 classes de ocupação. 

Avaliação da 
qualidade 

A exactidão global dos classificadores foi a seguinte: 
kNN         - 64 %     kNN (FDA)         – 76 % 
K-means  - 31 %    K-means  (FDA) – 67 % 
SVM        -  73 %    SVM (FDA)        – 78 % 
LDA         - n.a.       LDA (FDA)         – 77 % 

Problemas 
encontrados Não indicados. 

Conclusões dos 
autores O SVM obteve os melhores resultados. 

Tabela 2.15 – Resumo do estudo de caracterização do solo com imagens MERIS, em Portugal, feito 
por Carrão et al. (2006a)  

 

 

 

Área estudada  Portugal 

Imagens utilizadas  uma imagem do dia 14 de Agosto de 2004. Usadas todas as bandas 
espectrais com excepção das 11 e 15 (produto de nível 2). 

Pré-processamento Projecção da imagem para o sistema de referência, Hayford-Gauss, Datum 
Lisboa. 

Classificação 
Foram feitas duas classificações distintas usando algoritmos de 
classificação assistida um, o Kohonen’s Self-Organizing Map (SOM), 
baseado em redes neuronais e outro, mais clássico, o  k-Nearest Neigbor 
(kNN) . Ambas utilizaram 19 classes. 

Avaliação da 
qualidade 

A exactidão global dos classificadores foi a seguinte: 
SOM – 68 % 
kNN – 65 % 

Problemas 
encontrados 

Difícil optimização dos parâmetros e da rede neuronal para que o algoritmo 
SOM dê bons resultados. 

Conclusões dos 
autores 

A exactidão do SOM é susceptível de ser aumentada com uma melhor 
escolha dos parâmetros e da configuração da rede neuronal mas essa 
optimização é difícil.  

Tabela 2.16 – Resumo do estudo de caracterização do solo com imagens MERIS, em Portugal, feito 
por Carrão et al. (2006b)  
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Área estudada  Portugal 

Imagens utilizadas  
Série temporal de 12 imagens MERIS do ano de 2004, uma imagem por 
mês. Usadas todas as bandas espectrais com excepção das 11 e 15 
(produto de nível 2). 

Pré-processamento 

Ortorrectificação e co-registo das imagens. Projecção das imagens para o 
sistema de referência, Hayford-Gauss, Datum Lisboa. Shift das imagens 1 
píxel para Este e 1 píxel para Norte de modo a obter maior concordância 
posicional com a cartografia de referência utilizada (CLC2000) e com os 
dados auxiliares utilizados (fotografia aérea ortorrectificada, imagens 
SPOT-HRG). 
Identificação dos píxeis de nuvens com recurso a classificação não 
assistida (ISODATA), os píxeis de nuvens de cada imagem foram 
substituídos por píxeis equivalentes “limpos” do mês mais próximo. 

Classificação 

Foram testados três classificadores assistidos: Máxima Verosimilhança, 
Distância de Mahalanobis e Distância Mínima às Médias. Foram testadas 
várias combinações de bandas e imagens.  
Os melhores resultados foram obtidos com o algoritmo da Máxima 
Verosimilhança pelo que foi este o escolhido para proceder à 
classificação. 
A série temporal que melhores resultados apresentou foi a constituída 
pelos meses de Junho e Novembro pelo que foi esta a escolhida para a 
classificação. 
Foram excluídas da classificação as bandas 1, 2, 3 e 13 pois foi esta a 
combinação que apresentou melhores resultados. 
A classificação inicial foi feita com 19 classes de ocupação baseadas na 
legenda LANDEO. Posteriormente procedeu-se ao agrupamento 
sucessivo de várias classes de modo a chegar ao melhor compromisso 
entre a discriminação da nomenclatura e a exactidão global do mapa de 
ocupação do solo obtido. 

Avaliação da 
qualidade 

Foi avaliada a qualidade do mapa de ocupação com base em amostras 
aleatórias. 
19 classes – exactidão global de 43% 
12 classes – exactidão global de 58 % 
  9 classes – exactidão global de 69% 

Problemas 
encontrados 

A identificação dos píxeis de nuvens não é suficientemente exacta pois 
não identifica todos os píxeis de nuvens. 
A exactidão posicional das imagens necessitou de um pequeno acerto já 
referido no pré-processamento.  

Conclusões dos 
autores 

Sugerem que melhores resultados poderiam ser obtidos com a utilização 
de classes mosaico e com a utilização de outro tipo de classificadores 
como os SOM e SVM. 

Tabela 2.17 – Resumo do estudo de caracterização do solo com imagens MERIS, em Portugal, feito 
por Capão et al. (2007)  

 

 

Podemos concluir o seguinte a partir dos estudos anteriores: 

 

- Bandas espectrais: Considerar a exclusão das bandas mais dependentes das condições 

atmosféricas (bandas 1 a 3) uma vez que as imagens MERIS do nível 2 não estão 

corrigidas dos efeitos dos aerossóis. 
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- Nuvens: Devem ser excluídos os píxeis com nuvens. 

 

- Multi-temporal versus Unitemporal: A utilização de uma série temporal intra-anual é 

imprescindível para obter bons resultados sobretudo em regiões, como Portugal, onde há 

muitos terrenos agrícolas e onde é necessário distinguir entre culturas anuais e culturas 

permanentes, entre culturas de regadio e culturas de sequeiro e entre florestas de folha 

caduca e folha perene (CAETANO, 2005). O mínimo será uma série de 3 imagens cobrindo 

temporalmente a Primavera, o Verão e o Outono; se pudermos alargar a série a 5 ou 6 

imagens será melhor, mais que isso parece excessivo. 

 

- Classificadores: Os assistidos podem dar melhores resultados do que os não assistidos, 

mas fazem depender o seu desempenho da qualidade da cartografia de referência utilizada 

na definição das zonas de treino e validação. Se não dispusermos de uma boa cartografia 

de referência então será melhor utilizar um classificador não assistido embora este também 

necessite de cartografia de referência para efectuar a identificação dos clusters espectrais. 

 

 

2.7. Abordagem proposta e sua justificação 

Vimos já alguns trabalhos experimentais, inclusivamente para Portugal, que mostram as 

potencialidades das imagens MERIS para cartografia de ocupação do solo, contudo, há 

ainda espaço para novas abordagens exploratórias, nomeadamente para o território 

português. A abordagem exploratória do presente trabalho terá subjacentes os seguintes 

pressupostos: 

- Utilização de uma série temporal intra-anual que cubra as diversas etapas fenológicas da 

vegetação. 

- Utilização de um algoritmo de classificação não assistido. 

- Determinação dos componentes principais de cada imagem e basear a classificação 

apenas nos três ou quatro primeiros, pois esses bastarão para representar a variabilidade 

da imagem, de modo a tornar mais rápida a execução do algoritmo e ultrapassar as 

limitações do SW utilizado, o ArcGIS, que permite um máximo de 30 bandas simultâneas 

nos algoritmos de classificação.  

- Proceder à fusão (stack) dos componentes principais das imagens da série temporal a 

tratar e efectuar a classificação sobre a imagem compósita assim obtida, de modo a que a 

classificação seja inteiramente não assistida. 

- Utilizar a nomenclatura LANDEO pois os dados de referência a utilizar usam esta 

nomenclatura. Trata-se de uma nomenclatura hierárquica com 3 níveis, baseada no LCCS 

(Araújo e Caetano, 2006). Os dados de referência são necessários para passar das classes 
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espectrais identificadas na fase de classificação para as classes de ocupação e depois para 

a validação da cartografia de ocupação final. 

 

Pretende-se pois ensaiar uma metodologia simples e comparar os seus resultados com 

outras bastante mais elaboradas como a que Geßner et al. (2005) utilizaram para a 

Alemanha ou as dos diversos estudos exploratórios realizados, para Portugal, pelo Grupo 

de Detecção Remota do IGP. A implementação de metodologias complexas que 

recorressem, por exemplo, à criação de bases de dados espectrais multi-temporais das 

diversas classes de ocupação não seria exequível dentro do horizonte temporal de um 

trabalho de dissertação de mestrado. Por outro lado deve começar-se pelas solução simples 

e só depois avançar para soluções mais elaboradas e complexas que ultrapassem as 

limitações encontradas nas primeiras. Também não podemos partir do princípio que 

algoritmos que deram bons resultados noutras zonas darão resultados semelhantes em 

Portugal; é que a variabilidade espectral varia com o tipo e estado da vegetação, com a 

dimensão e uniformidade das parcelas e cada região tem por isso características próprias.  
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3. Pré-Processamento 

3.1. Obtenção das imagens e sua caracterização 

As imagens que serviram de base ao presente trabalho foram-me disponibilizadas no 

âmbito do Projecto LANDEO do IGP - "LANDEO - User driven land cover characterisation 

for multi-scale environmental monitoring using multi-sensor earth observation data 

(PDCTE/MGS/49969/2003)", financiado pelo Programa Dinamizador das Ciências e 

Tecnologias para o Espaço da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 

 

Trata-se de uma série temporal de 12 imagens, uma para cada mês do ano 2004. As 

imagens vinham em formato GeoTIFF e tinham sido já sujeitas a algum processamento 

relativamente às imagens MERIS de nível 2 que lhes serviram de base. 

 

O produto MERIS de nível 2 caracteriza-se por fornecer imagens georeferenciadas e 

reflectâncias calibradas para o topo do aerossol ou seja corrigidas dos efeitos atmosféricos 

com excepção dos efeitos provocados pela camada de aerossol. Os diferentes produtos 

MERIS de acordo com o nível de processamento a que foram submetidos são os seguintes 

(Merheim-Kealy et al., 1999) e (ESA, 2006): 

- Nível 0, para os dados no formato nativo do sensor sem qualquer processamento. Dados 

deste nível não são disponibilizados aos utilizadores e destinam-se unicamente a serem 

processados para darem origem aos dados dos níveis superiores. 

- Nível 1b, para os dados calibrados com radiâncias no Topo da Atmosfera (TOA, Top-Of-

the-Atmosphere), com dados para a sua georeferenciação e reamostrados para a dimensão 

de píxel normalizada. 

- Nível 2, para os dados obtidos a partir do nível anterior, depois de georeferenciados e 

depois de extraídos alguns parâmetros geofísicos (e.g., índices de vegetação) e calculadas 

as reflectâncias corrigidas dos efeitos atmosféricos com excepção dos efeitos dos aerossóis 

(top of aerosol). Dada a informação acrescida que este produto traz já não faz sentido falar 

apenas em bandas, fala-se pois em MDS (Measurement Data Sets) havendo contudo uma 

correspondência entre os MDS 1 a 10 e as Bandas 1 a 10, a partir daí e como a banda 11 

não faz parte do produto de nível 2 deixa de haver uma correspondência directa entre os 

números dos MDS e os das bandas espectrais, as bandas 12, 13 e 14 correspondem aos 

MDS 11, 12 e 13, os MDS 14 ao 19 já não têm qualquer correspondência com as bandas 

(canais espectrais) MERIS pois veiculam informação relativa a parâmetros geofísicos 

calculados, o MDS 20 contém diversas flags com informação de qualidade e auxiliar. 
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Na tabela 3.1 são indicados todos os MDS incluídos no produto de nível 2.  

- Nível 3, produtos síntese de vários outros produtos MERIS que se referem a parâmetros 

geofísicos ao longo de um período de tempo, neste momento existem apenas produtos de 

demonstração deste nível.  

- Produto para procura de imagens (browse product), produto com uma resolução de 4,8 

km com 3 bandas seleccionadas de entre as 15 bandas disponíveis do produto 1b, de modo 

a proporcionar uma visualização pseudo RGB rápida, facilitando assim a localização das 

imagens pretendidas e avaliação da sua qualidade. 

 

MDS Banda 
MERIS Água Solo Nuvens Região 

espectral 
1 1 RS 412.5 RS 412.5 RS 412.5 Violeta 

2 2 RS 442.5 RS 442.5 RS 442.5 Violeta -Azul 

3 3 RS 490 RS 490 RS 490 Azul 

4 4 RS 510 RS 510 RS 510 Verde 

5 5 RS 560 RS 560 RS 560 Verde 

6 6 RS 620 RS 620 RS 620 Laranja - 
Vermelho 

7 7 RS 665 RS 665 RS 665 Vermelho 

8 8 RS 681.25 RS 681.25 RS 681.25 Vermelho 

9 9 RS 705 RS 705 RS 705 Vermelho - IV 
Próximo 

10 10 RS 753.75 RS 753.75 RS 753.75 IV Próximo 

11 12 RS 775 RS 775 RS 775 IV Próximo 

12 13 RS 865 RS 865 RS 865 IV Próximo 

13 14 RS 890 RS 890 RS 890 IV Próximo 

14 --- Vapor de água Vapor de água Vapor de água   

15 --- Pigmentos por algas I MGVI Pressão no topo das 
nuvens   

16 --- SM - YS * BOAVI Reserva  

17 --- Pigmentos por algas II Reserva Reserva  

18 --- PAR Pressão à superfície albedo das nuvens  

19 --- 
Espessura óptica do 
aerossol a 865 nm & 

factor Angström 

Espessura óptica do 
aerossol a 442.5 nm 
& factor Angström  

Espessura e tipo das 
nuvens  

20 --- Flags Flags Flags  
SM - YS: Matéria Suspensa & Substância Amarela 
MGVI: Índice de vegetação no topo da atmosfera (MERIS Global Vegetation Índex, também conhecido por Top of 
Atmoephere Vegetation Índex - TOAVI) 
BOAVI: Índice de vegetação corrigido dos efeitos atmosféricos (Bottom Of Atmosphere Vegetation Índex) 
PAR: Radiação activa para fotossíntese  
RS: reflectância normalizada 

Tabela 3.1 – Bandas do produto MERIS de nível 2  
(Fonte: adaptado de ESA (2006)) 

 



 

____________________________________________________________________________________________ 
38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como já foi referido as imagens foram disponibilizadas em formato GeoTIFF e já com algum 

pré-processamento feito relativamente às imagens fonte MERIS de Nível 2. De acordo com 

Araújo e Caetano (2005) as diferentes etapas desde a selecção até à obtenção das 

imagens finais em formato GeoTIFF foram as seguintes: 

 

1- Selecção da melhor imagem de cada mês de 2004, tendo em conta que as melhores 

imagens são as imagens com menos nuvens. Na tabela 3.2 indicam-se as datas de 

obtenção das 12 imagens: 

 

Sensor Produto Data de 
Obtenção Nº da Órbita Nº da Pista 

(Track) 
MERIS MER_FR_2P 2004/01/04 9653 80 

MERIS MER_FR_2P 2004/02/11 10197 123 

MERIS MER_FR_2P 2004/03/20 10741 166 

MERIS MER_FR_2P 2004/04/24 11242 166 

MERIS MER_FR_2P 2004/05/14 11528 452 

MERIS MER_FR_2P 2004/06/17 12015 438 

MERIS MER_FR_2P 2004/07/03 12244 166 

MERIS MER_FR_2P 2004/08/14 12845 266 

MERIS MER_FR_2P 2004/09/27 13475 395 

MERIS MER_FR_2P 2004/10/04 13575 495 

MERIS MER_FR_2P 2004/11/14 14162 80 

MERIS MER_FR_2P 2004/12/22 14706 123 

Tabela 3.2 – Data de obtenção das imagens  
(Fonte: Araújo e Caetano (2005)) 

 

2- As imagens nativas (formato *N1) foram importadas para o BEAM-VISAT (software da 

ESA para a análise, visualização e transformação de imagens de satélite nomeadamente do 

ENVISAT), tendo sido depois ortorrectificadas utilizando o modelo digital de elevação 

GETASSE30 também disponibilizado pela ESA e integrável no BEAM-VISAT. O sistema de 

projecção utilizado foi o UTM para o fuso 29 Norte com o datum WGS-84 e uma dimensão 

de píxel de 300m.  

3- A função de ortorrectificação do BEAM-VISAT permite especificar uma imagem de 

referência, já ortorrectificada, da qual serão importados os parâmetros necessárias para a 

ortorrectificação da nova imagem de modo a que para além da ortorrectificação desta última 

ficam também co-registadas. As diversas imagens foram por isso co-registadas entre si para 

além de terem sido ortorrectificadas. 

4- Utilizando a função de aritmética de bandas do BEAM-VISAT e com base na flag 

identificadora de píxeis de nuvens, foi criada uma nova banda para cada imagem com os 

píxeis de nuvens. Os valores dos píxeis desta banda são apenas dois, o valor 1 para píxeis 



 

____________________________________________________________________________________________ 
39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de nuvens e o valor 0 se o píxel não corresponder a nuvens; esta banda irá funcionar como 

máscara para isolar os píxeis de nuvens dos píxeis sem nuvens.   

5- Por fim a última operação realizada ainda com o BEAM-VISAT foi a exportação das 

imagens para o formato GeoTIFF de modo a torná-las legíveis para outras aplicações como 

o ArcGIS. Na operação de exportação para GeoTIFF seleccionaram-se para exportação os 

13 MDS com reflectâncias normalizadas e a máscara de nuvens extraída das Flags contidas 

no MDS 20. Na tabela 3.3 indica-se a correspondência entre as bandas MERIS e as bandas 

das imagens GeoTIFF; de notar que a numeração das bandas 1 a 10 é idêntica mas as 

bandas 11 a 14 das imagens não correspondem às bandas MERIS do mesmo número. 

Daqui em diante sempre que for empregue o termo genérico banda quererá dizer banda da 

imagem GeoTIFF. 

 

Banda MERIS / 
Parâmetro Geofísico 

Banda na imagem 
GeoTIFF 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

12 11 

13 12 

14 13 

l2_flags.CLOUD 14 

Tabela 3.3 – Correspondência entre as bandas MERIS e as bandas da imagem GeoTIFF  
 

6- Utilizando agora o software ArcGIS foi feita uma reprojecção para o sistema Hayford-

Gauss Datum Lisboa e feito um shift de um píxel para cima e de um píxel para a direita de 

modo a obter uma melhor correspondência com a cartografia de referência CLC2000. Em 

anexo e a título de exemplo incluem-se os metadados da imagem de Agosto. 

 

As imagens iniciais MERIS de nível 2 abrangiam uma área de aproximadamente 582 km x 

650 km ou seja, a área de um cena MERIS de nível 2; essa área abrangia todo o território 

continental de Portugal e uma grande parte de Espanha. Durante o pré-processamento as 

imagens foram cortadas de modo a abarcarem apenas o território continental português 

ficando a abranger uma área de 293 km x 596 km. O redimensionamento das imagens pode 
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ser feito em duas etapas: no passo 2 ao importá-las para o BEAM-VISAT é possível 

delimitar a área de imagem a importar ou então no passo 5 de exportação para formato 

GeoTIFF é também possível definir a área a exportar.  
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3.2. Identificação dos píxeis de nuvens 

Os píxeis de nuvens assinalados na banda 14 não correspondem à maioria dos píxeis de 

nuvens como se pode ver por simples inspecção visual das várias imagens, assim, foi 

necessário arranjar outro processo para identificar as nuvens e excluir da classificação os 

píxeis correspondentes. Como já foi referido, o mês de Agosto é o mais importante para a 

caracterização do uso do solo e assim foi pela imagem desse mês que se começou o 

processo de identificação das nuvens.  

 

O mês de Agosto apresentava poucas nuvens e todas elas espessas e baixas, 

provavelmente cumulus, o processo usado foi a utilização de um classificador assistido, de 

máxima verosimilhança, que atribuísse aos diferentes píxeis uma de duas classes: Nuvens 

ou Não Nuvens. Num processo de tentativa e erro identificaram-se as bandas mais 

adequadas para preceder a esta classificação. 

  

Para além das 13 bandas originais determinaram-se ainda os seus componentes principais, 

tendo-se verificado que apenas os 4 primeiros eram relevantes. Foram feitos ensaios com 

as seguintes combinações: 

- Banda 8 

- Bandas 8 a 10 

- Componentes Principais 1 a 4 

- Componentes Principais 1, 3, 4 

- Componente Principal 1 

- Componentes Principais 1 e 4 

- Bandas 1 a 13 

- Bandas 7, 8, Componentes Principais 1, 4 

- Bandas 6 a 9 

- Bandas 4 a 9 

- Bandas 4 a 10 

- Bandas 3 a 9 

- Bandas 2 a 9 

- Bandas 1 a 9 

 

Os melhores resultados foram obtidos com as bandas 4 a 9. 

 

Para a selecção dos píxeis amostra de nuvens utilizou-se a banda 8 que, para efeito de 

visualização, foi classificada em 7 classes utilizando o método das quebras naturais do 

histograma. Os píxeis de nuvens foram escolhidos na classe dos píxeis mais claros. Em 
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anexo ilustram-se alguns dos passos desta classificação. Os píxeis de não nuvens foram 

inicialmente escolhidos um pouco ao acaso em zonas sem nuvens e com diferente tipos de 

ocupação do solo, a amostra foi sendo sucessivamente enriquecida com novos píxeis para 

forçar o classificador de máxima verosimilhança a classificar correctamente o maior número 

possível de píxeis. De facto, nas primeiras tentativas, alguns píxeis que claramente não 

eram de nuvens foram classificados como nuvens, o enriquecimento sucessivo da amostra 

de píxeis de não nuvens ajudou a refinar a classificação. Ao todo e por refinamentos 

sucessivos foram geradas quatro conjuntos de amostras de píxeis de nuvens e não nuvens 

e respectivas assinaturas espectrais. Por inspecção visual da classificação final nuvens / 

não nuvens verificou-se que as nuvens foram classificadas como nuvens exceptuando 

alguns píxeis correspondentes a zonas de fronteira; os erros de omissão não foram por isso 

importantes, os erros de comissão, píxeis de não nuvens classificados como nuvens 

resumiram-se a cerca de 20 píxeis, com um conjunto de 4 píxeis contíguos na zona da 

Lagoa de Óbidos, um conjunto de 2 + 1 píxeis nas margens do Mar da Palha junto a 

Alcochete, 2 píxeis na zona da Lagoa de S.André, e mais algumas zonas de dois ou de um 

único píxel, a maior parte ao longo da Costa Algarvia. A maior parte das zonas dos píxeis de 

“falsas nuvens” foi observada no Google Earth e verificou-se que coincidiam com zonas de 

praia de areia muito branca ou ainda com o que poderiam ser estufas ou armazéns de 

coberturas muito claras.  

 

A classificação obtida foi depois pós-processada de modo a obter zonas de nuvens com um 

mínimo de 5 píxeis. Esta reclassificação eliminou as “falsas nuvens” pois todas elas tinham 

entre 1 e 4 píxeis. O processamento para efectuar esta reclassificação consistiu em calcular 

o Region Group do raster com a classificação inicial nuvens / não nuvens, reclassificando-o 

depois considerando como nuvens apenas as regiões com mais de 4 píxeis contíguos de 

nuvens; a banda de nuvens assim calculada substituiu a banda 14 original. Posteriormente 

a nova imagem assim obtida foi recortada pelos limites de Portugal Continental de modo a 

obter a imagem final a submeter à classificação. 

 

De acordo com Carrão et al., (2007a) bastariam as imagens de Julho, Agosto e Novembro 

para obter os melhores resultados; assim, após ter tratado a imagem de Agosto partiu-se 

para as de Julho e Novembro.  

 

A imagem de Julho apresenta dois pequenos bancos de nuvens essencialmente sobre o 

oceano mas que penetram ligeiramente sobre terra. Feito um tratamento semelhante ao que 

tinha sido feito para a imagem de Agosto os resultados não foram satisfatórios pois o 

resultado da classificação Nuvens / Não Nuvens identificava como nuvens muitos píxeis que 

claramente não o eram.  
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Provavelmente este mau comportamento da classificação ocorreu porque os dois bancos de 

nuvens estavam junto à costa e penetravam apenas alguns píxeis (2, 3, 4) dentro de terra, o 

contraste nuvem/solo não era tão discriminante como na imagem de Agosto onde as nuvens 

eram mais espessas e sobre solo "escuro". As nuvens da imagem de Julho são menos 

contrastantes com o solo subjacente quer porque são menos espessas e/ou mais escuras 

quer porque se encontram por cima de zonas de praias/dunares/construídas e por isso há 

menos contraste solo/nuvens. Como de qualquer modo os píxeis de nuvens sobre o solo 

não eram muitos, resolveu considerar-se apenas os píxeis de nuvens assinalados na banda 

14. Após o recorte da imagem pelos limites de Portugal Continental verificou-se que sobre o 

solo de Portugal Continental apenas restavam 8 píxeis de nuvens na banda 14, assim 

distribuídos: 

- 2 na linha de costa entre a Fig.Foz e Aveiro. 

- 1 na margem noroeste do mar da Palha. 

- 1 na linha de costa junto à Serra da Arrábida. 

- 4 na margem sul do estuário do Sado. 

  

Face a esta exiguidade de píxeis de nuvens considerou-se a imagem de Julho como não 

tendo píxeis de nuvens. 

 

Quanto à imagem de Novembro, feita a análise visual banda a banda e componente 

principal a componente principal, verificou-se que não tinha vestígios de nuvens e por isso 

não foi necessário proceder à sua detecção. A banda 14 indicava 2 píxeis de nuvens mas 

após o recorte pelos limites de Portugal Continental esses 2 píxeis desapareceram. A 

imagem de Novembro a submeter à classificação não tem pois píxeis de nuvens.  

 

Durante o processo de classificação que começou com estas três imagens resolveu 

introduzir-se mais imagens numa tentativa de melhorar os resultados. Na tabela 3.4 indica-

se qual a situação de presença de nuvens nas restantes imagens. 
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Mês Presença de nuvens 

Janeiro nuvens espessas a norte (zonas do Alto Douro, Beira Alta, 
serra do Buçaco) e a sul (uma zona no Alentejo Litoral). 

Fevereiro 
nuvens espessas a sul (Algarve, Alentejo Litoral) nuvens pouco 
espessas no Baixo Alentejo. nuvens espessas/pouco espessas 
na zona de Leiria-Fátima. 

Março nuvens espessas a norte (serras da Lousã e Buçaco, Douro 
Litoral e Minho). 

Abril nuvens muito pouco espessas a sul do Tejo (Ribatejo e 
Alentejo). 

Maio nuvens espessas no Algarve e junto à linha de costa entre o 
Cabo da Roca e a Nazaré. 

Junho nuvens junto a toda a linha de costa ocidental com 
predominância na zona entre o Cabo Sardão e a Nazaré. 

Setembro poucas nuvens espessas na zona interior de transição entre o 
Baixo Alentejo e o Algarve. 

Outubro nuvens espessas no litoral oeste entre Torres Vedras e 
Figueira da Foz. 

Dezembro 
Um arco de nuvens pouco espessas que vai da região do 
Porto até ao Alto Trás-os-Montes e algumas nuvens espessas 
sobre a serra da Estrela. 

Tabela 3.4 – Presença de nuvens nas imagens dos restantes meses  
 

Em face da situação exposta verifica-se que para todos os meses indicados há pelo menos 

uma das seguintes limitações:  

- grandes zonas com nuvens, sempre a evitar, pois as zonas com nuvens são excluídas da 

classificação. 

- nuvens pouco espessas que são muito difíceis de detectar por um algoritmo de 

classificação. 

- nuvens junto à linha de costa pois são também difíceis de detectar.  

Em face disto foram analisadas as diferentes imagens para ver se seria possível fundir duas 

imagens numa única que não incluísse píxeis com nuvens. É claro que só fazia sentido criar 

imagens compósitas a partir de imagens de meses contíguos, caso contrário estaríamos a 

misturar condições fenológicas da vegetação muito díspares o que não faria qualquer 

sentido. As imagens candidatas foram os pares Fevereiro+Março, Abril+Maio  e 

Setembro+Outubro. O par Fevereiro+Março era candidato porque o mês de Fevereiro 

apresentava nuvens a sul e Março a norte, sem qualquer sobreposição. Abril e Maio 

apresentavam ambos nuvens a sul mas também sem qualquer sobreposição. Setembro e 

Outubro apresentavam também nuvens sem qualquer sobreposição. O algoritmo utilizado 

para fazer a composição das imagens foi o seguinte: 
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- comparar os píxeis da banda 8 de ambas as imagens e construir uma máscara com 

indicação do mês que tem o píxel com o número digital mais baixo (menor reflectância), 

depois, construir a imagem compósita seleccionado para cada par de bandas homólogas os 
píxeis que correspondem aos píxeis menos reflectivos na banda 8.  

 

Este procedimento foi efectuado para todos os pares de imagens obtendo-se 

respectivamente as imagens FEVMAR, ABRMAI e SETOUT. Essas imagens foram depois 

inspeccionadas visualmente para avaliar da sua homogeneidade e verificou-se que a 

imagem ABRMAI não era homogénea tendo por isso sido descartada.  

 

Nas figuras 3.1, 3.2 e 3.3 mostram-se respectivamente as composições RGB (8,5,3) das 
imagens originais de Fevereiro e Março e da imagem compósita FEVMAR. 

 

Fig. 3.1 - Fevereiro (RGB 8,5,3)  Fig. 3.2 - Março (RGB 8,5,3)  
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Fig. 3.3 - FEVMAR (RGB 8,5,3)  
 

 

 

Em anexo incluem-se as composições RGB (8,5,3) das imagens originais de todos os 

meses bem como as imagens compósitas FEVMAR, ABRMAI (não utilizada) e SETOUT. 
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4. Metodologia da Classificação  

4.1. O algoritmo de classificação 

Como já foi dito o tipo de classificador escolhido foi do tipo não assistido. No software usado, 

o ArcGIS 9.1, a classificação não assistida é feita em duas etapas. Na primeira etapa, usa-

se um algoritmo do tipo ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique) para 

agrupar os diferentes píxeis em classes (clusters) espectrais semelhantes; feito esse 

agrupamento é criada a assinatura espectral de cada uma dessas classes. Na segunda 

etapa, com base nas assinaturas criadas e para as mesmas bandas aplica-se o algoritmo 

de máxima verosimilhança para atribuir a todos os píxeis a classe com que tem maior 

proximidade estatística. O número de classes é definido a priori pelo utilizador embora esse 

número seja considerado, pelo algoritmo, como um número máximo podendo no fim obter-

se um número inferior de classes.  

 

O objectivo dos algoritmos de classificação de imagens é atribuir de um modo automático a 

cada um dos píxeis da imagem uma classe de ocupação ou tema (Lillesand et al., 2004). 

Essa classificação utiliza normalmente dados multiespectrais e no nosso caso também 

multitemporais e baseia-se na assumpção de que a diferentes tipos de ocupação do solo 

correspondem padrões espectrais distintos ou séries temporais de padrões espectrais 

distintas. Os algoritmos de classificação podem de um modo geral agrupar-se em dois 

grandes grupos: de classificação assistida ou supervisionada e de classificação não 

assistida ou não supervisionada. Existem ainda alguns algoritmos, ditos híbridos, que 

utilizam técnicas de ambas as duas grandes famílias. 

 

Na classificação assistida ou supervisionada indicamos ao algoritmo quais as classes de 

ocupação que pretendemos identificar fornecendo amostras típicas de cada uma dessas 

classes, as chamadas amostras de treino. O algoritmo, numa primeira fase, dita de treino, 

identifica a assinatura espectral de cada uma dessas classes, ou seja, qual o padrão 

espectral que melhor a identifica e discrimina face às restantes e numa segunda fase, dita 

de classificação, analisa todos os píxeis da imagem e atribui a cada um deles a classe de 

ocupação correspondente à classe espectral com a qual o píxel em questão mais se 

assemelha; se porventura não houver nenhuma classe espectral suficientemente 

semelhante à do píxel em questão então não lhe é atribuída qualquer classe sendo 

etiquetado como de classe desconhecida. 

 

Na classificação não assistida ou não supervisionada não existe uma fase de treino e não 

são fornecidas quaisquer amostras de treino. O algoritmo analisa todos os píxeis da imagem 
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e em função dos padrões espectrais encontrados identifica as n classes espectrais com 

maior separação entre si. O utilizador apenas tem que indicar o número n de classes 

espectrais que pretende que sejam identificadas. Uma vez identificadas as classes 

espectrais pelo classificador é da responsabilidade do utilizador identificar a que classes de 

ocupação elas correspondem. 

 

 Na versão do ISODATA do ArcGIS 9.1 o utilizador tem que indicar o seguinte: 

- bandas espectrais a analisar. 

- número máximo (n) de clusters a encontrar.  

- número máximo de iterações. 

- dimensão mínima de um cluster. 

- intervalo de pesquisa. 

 

O algoritmo ISODATA trabalha iterativamente, por refinamentos sucessivos, do seguinte 

modo (Richards e Jia, 1999 e ESRI, 2005): 

1- Sendo n o número de clusters indicado inicialmente o algoritmo escolhe arbitrariamente n 

pontos, centros dos primeiros n clusters, no espaço multidimensional a analisar. A única 

restrição na escolha desses pontos é que não haverá pontos coincidentes, uma boa prática 

para acelerar a convergência do algoritmo é permitir que os pontos se distribuam 

uniformemente pelo espaço multidimensional a analisar. 

 2- Para os píxeis da imagem em análise, de um em um, ou de x em x, consoante o que foi 

especificado no intervalo de pesquisa, são determinadas as distâncias euclidianas 

relativamente aos centros dos n clusters, a cada píxel analisado é atribuído o cluster mais 

próximo. 

3- São calculados os pontos centrais (ou médios) da nova configuração dos n clusters.  

4- Cada cluster é analisado podendo ser junto com um cluster vizinho ser for demasiado 

pequeno ou se estiverem demasiado próximos. Um cluster pode também ser dividido em 

dois se for demasiado “alongado” ou seja se tiver um desvio padrão acima de um limiar pré-

definido. 

5- O algoritmo termina quando é atingido o número máximo de iterações ou quando entre 

duas iterações consecutivas o número de píxeis que mudou de cluster é inferior a 2%. Se as 

condições de fim não foram atingidas inicia-se uma nova iteração a partir do passo 2. 

6- Terminada a pesquisa de clusters, estes ficam identificados pelas as suas assinaturas 

espectrais. Seguidamente é utilizado o algoritmo de máxima verosimilhança sobre as 

mesmas bandas e com as assinaturas espectrais acabadas de determinar para atribuir a 

todos os píxeis da imagem o cluster mais próximo. 

 

Na figura 4.1 é dada uma ilustração do algoritmo com duas bandas, 5 clusters e 13 píxeis. 



 

____________________________________________________________________________________________ 
49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pontos centrais iniciais distância de um píxel ao centro mais próximo  

 
é calculada a distância de todos os píxeis a todos os 

pontos centrais 
a cada píxel é atribuído o cluster cujo ponto central fica 

mais próximo 

 
em cada iteração e após ter sido atribuído um cluster a todos os píxeis são calculados os pontos centrais dos 

novos clusters 

Fig. 4.1 - Ilustração esquemática do algoritmo ISODATA  
(Fonte: ESRI (2005)) 
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4.2. Identificação dos clusters e nomenclatura LANDEO 

Após a identificação dos clusters espectrais é necessário identificar qual a classe de 

ocupação que corresponde a cada um deles, para isso será feito o cruzamento do mapa de 

clusters com um conjunto de cerca de 800 pontos amostra que correspondem a píxeis puros 

cuja classe de ocupação é bem conhecida. Esses pontos amostra foram-me 

disponibilizados no âmbito do Projecto LANDEO do IGP e a legenda utilizada para 

identificar a sua classe de ocupação é a legenda LANDEO, ou melhor, um subconjunto de 

19 classes da legenda LANDEO completa que abarca 23 classes de ocupação (Carrão et al., 

2007c). No decurso do presente trabalho sempre que for referida a legenda LANDEO 

estaremos a referir o conjunto das 19 classes utilizadas na identificação da classe de 

ocupação de cada um dos pontos de amostra “puros”. Na tabela 4.1 indicam-se as 19 

classes de ocupação consideradas bem com o número de pontos amostra de cada uma 

delas no conjunto total dos pontos amostra. 

 

 

Classe Designação Nº de pontos 
amostra 

11 Áreas artificiais contínuas 44 

12 Áreas artificiais descontínuas 42 

21 Culturas de sequeiro 41 

22 Culturas de regadio 43 

23 Arrozais 45 

241 Culturas permanentes (árvores e arbustos) de folha perene 46 

242 Culturas permanentes (árvores e arbustos) de folha caduca 44 

311 Floresta de folhosas fechada 49 

312 Floresta de folhosas aberta 44 

321 Floresta de resinosas fechada 49 

322 Floresta de resinosas aberta 39 

331 Floresta mista fechada 43 

332 Floresta mista aberta 37 

34 Zonas arbustivas fechadas e semi-fechadas 43 

35 Vegetação herbácea fechada e semi-fechada 40 

36 Vegetação esparsa 40 

5 Áreas húmidas permanentes 44 

6 Solo nu improdutivo 43 

7 Corpos de água 44 

 Total de pontos 820 

Tabela 4.1 – Legenda LANDEO  
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A identificação dos pontos amostra foi feita em 2004 (Carrão et al., 2006a) com base em 

imagens de elevada resolução espacial: SPOTS5-XS e fotografia aérea. O analista 

seleccionou-os de modo a corresponderem a píxeis MERIS com uma ocupação pura ou 

quase pura, isto é, pelo menos 90% da área ocupada com um tipo de coberto 

correspondente a uma única classe de ocupação, trata-se por isso de amostras “perfeitas”. 

Também se teve em conta uma distribuição dos diferentes pontos por todo o território 

continental português como se pode ver na figura seguinte (Fig. 4.2). 
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Fig. 4.2 - Distribuição dos pontos amostra “puros” LANDEO 
 

 

A legenda LANDEO baseia-se no Land Cover Classification System (LCCS) da Food and 

Agriculture Organization (FAO) (Carrão et al., 2007c) sendo por isso uma legenda 

hierárquica. Na tabela 4.2 descrevem-se as 19 classes de ocupação utilizadas. 
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Classe Designação e Descrição 
11 Áreas artificiais contínuas 

Ocupação do solo constituída por áreas artificiais (e.g., edifícios, estradas). Pelo menos 80% da superfície deve ser 
impermeável. 

12 Áreas artificiais descontínuas 
Ocupação do solo constituída por áreas artificiais (e.g., edifícios, estradas). Entre 30 e 80% da superfície deve ser 
impermeável. 

21 Culturas de sequeiro 
Ocupação do solo constituída por culturas herbáceas de sequeiro. Estas culturas têm colheitas anuais seguidas por 
um período de solo nu. 

22 Culturas de regadio 
Ocupação do solo constituída por culturas herbáceas de regadio. Estas culturas têm colheitas anuais seguidas por 
um período de solo nu. 

23 Arrozais 
Ocupação do solo constituída por culturas de arroz. Estas culturas têm colheitas anuais seguidas por um período 
de solo nu. 

241 Culturas permanentes (árvores e arbustos) de folha perene 
Ocupação do solo constituída por culturas permanentes de folha perene. Inclui plantações de arbustos (e.g. 
Medronheiro) e árvores (e.g. Oliveiras e Citrinos). 

242 Culturas permanentes (árvores e arbustos) de folha caduca 
Ocupação do solo constituída por culturas permanentes de folha caduca. Inclui vinhas e pomares. 

311 Floresta de folhosas fechada 
Ocupação do solo constituída por folhosas com pelo menos 5 m de altura e cujas copas ocupam mais de 40% da 
superfície. 

312 Floresta de folhosas aberta 
Ocupação do solo constituída por folhosas com pelo menos 5 m de altura e cujas copas ocupam entre 15-40% da 
superfície. 

321 Floresta de resinosas fechada 
Ocupação do solo constituída por resinosas com pelo menos 5 m de altura e cujas copas ocupam mais de 40% da 
superfície. 

322 Floresta de resinosas aberta 
Ocupação do solo constituída por resinosas com pelo menos 5 m de altura e cujas copas ocupam entre 15-40% da 
superfície. 

331 Floresta mista fechada 
Ocupação do solo constituída por uma mistura ou um mosaico de folhosas e resinosas com pelo menos 5 m de 
altura e cujas copas ocupam mais de 40% da superfície. Nenhum dos tipos de árvore representa mais de 80% da 
mistura ou do mosaico. 

332 Floresta mista aberta 
Ocupação do solo constituída por uma mistura ou um mosaico de folhosas e resinosas com pelo menos 5 m de 
altura e cujas copas ocupam entre 15-40% da superfície. Nenhum dos tipos de árvore representa mais de 80% da 
mistura ou do mosaico. 

34 Zonas arbustivas fechadas e semi-fechadas 
Ocupação do solo constituída por vegetação lenhosa (arbustos) ocupando mais de 15% da superfície e com menos 
de 5 m de altura. A superfície ocupada por árvores é inferior a 15%.   

35 Vegetação herbácea fechada e semi-fechada 
Ocupação do solo constituída por vegetação herbácea natural ocupando mais de 15% da superfície e com menos 
de 5 m de altura. A superfície ocupada por árvores e arbustos é inferior a 15%.   

36 Vegetação esparsa 
Ocupação do solo constituída por áreas naturais com 4-15% ocupado por vegetação. 

5 Áreas húmidas permanentes 
Ocupação do solo constituída por uma mistura permanente de água e vegetação. A vegetação pode estar presente 
em água salgada, doce ou salobra. 

6 Solo nu improdutivo 
Ocupação do solo constituída por áreas naturais com menos de 4% ocupado por vegetação ao longo de todo o 
ano. Inclui rocha nua e areias.  

7 Corpos de água 
Ocupação do solo constituída por corpos de água naturais ou artificiais. Podem ser corpos de água doce ou 
salgada. 

Tabela 4.2 – Descrição das classes LANDEO utilizadas  
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4.3. Avaliação da exactidão 

Para a determinação da exactidão global do mapa de ocupação do solo a produzir será 

utilizado um conjunto de pontos de referência também disponibilizados no âmbito do 

Projecto LANDEO. Trata-se de um conjunto de 1900 pontos que faz parte de uma base de 

dados de referência para avaliação da exactidão de cartografia de ocupação do solo de 

média escala (Carrão et al., 2007c). Essa base de dados tem como referência o ano de 

2005 e foi construída a partir da interpretação visual de áreas correspondentes a píxeis 

MERIS (300 m) seleccionadas por amostragem estratificada aleatória. Para a interpretação 

visual foram usadas imagens de alta resolução espacial dos anos de 2004, 2005 e 2006. A 

nomenclatura utilizada é a legenda LANDEO de 23 classes. Cada ponto amostra tem 

associada vária informação sendo a mais relevante a seguinte: 

- Classe de ocupação primária (L1) 

- Classe de ocupação alternativa (L2) 

- Confiança da interpretação (ICR), com 3 níveis (1- baixa, 2- média, 3- alta) 

- Confiança da localização (LCR), também com 3 níveis  

1- na zona de fronteira entre 2 classes de ocupação distintas,  

2- numa zona homogénea,  

3- numa zona heterogénea. 

- Se a ocupação primária for uma classe mosaico são ainda indicadas as duas classes mais 

abundantes nesse mosaico (MC1 e MC2). 

 

Na tabela 4.3 é feito um resumo das características do conjunto de pontos de referência 

para validação e na figura 4.3 pode ver-se a sua distribuição espacial. Convém contudo 

referir que na determinação da exactidão do mapa apenas serão utilizados os pontos das 

classes utilizadas na classificação sendo por isso excluídos os pontos com classe primária 

25, 37, 38 e 41 (assinaladas a amarelo) o que deixa apenas 1117 pontos para serem 

utilizados. As classes 25, 37 e 41 são classes mosaicos, como a amostra de píxeis “puros” 

utilizados na identificação dos clusters não tem amostras para estas classes de ocupação 

os clusters que porventura mais se identificariam com uma destas classes serão 

identificados com a classe mais próxima de entre as representadas na amostra de 

referência “puros”. Na amostra de píxeis “puros” não há também representação da classe 

38, área recentemente ardida, pois trata-se de uma classe de ocupação muito dinâmica e é 

por isso difícil manter actualizadas amostras “puras” desta classe. As áreas recentemente 

ardidas, se não sofrerem intervenção humana, passam rapidamente a áreas de vegetação 

esparsa (36) ou de vegetação herbácea (35) ou mesmo de vegetação arbustiva (34). À 
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semelhança do que se passa para as classes mosaico 25, 37 e 41 também as áreas ardidas 

que porventura existam serão incluídos nas classes mais próximas.   

Ainda sobre a identificação de áreas recentemente ardidas convém referir o seguinte:  

- Se a área em causa ardeu durante o ano em estudo havendo imagens antes e depois do 

incêndio então o algoritmo ISODATA, em princípio, identificá-las-á pois terão 

comportamentos fenológicos distintos e logo perfis espectrais intra-anuais específicos. 

- Se a área em causa ardeu num ano anterior e por isso não há, na série intra-anual, 

imagens antes e depois do incêndio então é mais difícil identificar essas áreas que serão 

identificadas com a ocupação herbácea ou arbustiva que têm de facto no ano em estudo 

pois é essa a informação que pode ser extraída da série intra-anual. Para a detecção de 

áreas ardidas em anos anteriores é preciso proceder a uma detecção de alterações, 

comparando imagens antes e depois do incêndio ou seja imagens de anos diferentes. 

Armas e Caetano (2005) indicam um algoritmo possível para a identificação de áreas 

ardidas baseado em detecção de alterações identificadas a partir da diferença dos 

Normalized Difference Vegetation Índex (NVDI) calculados para épocas homólogas antes e 

depois do incêndio.  

 

A identificação de áreas ardidas quer no próprio ano quer em anos recentes está fora do 

âmbito deste trabalho. 
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Classe Designação Nº de pontos 
amostra (L1) ICR médio % 

LCR=2 

11 Áreas artificiais contínuas 25 2,8 48,0 

12 Áreas artificiais descontínuas 43 2,8 39,5 

21 Culturas de sequeiro 113 2,1 51,3 

22 Culturas de regadio 38 2,4 21,1 

23 Arrozais 29 2,8 51,7 

25 Mosaico de áreas cultivadas / terrenos agrícolas 76 1,3 15,8 

241 Culturas permanentes (árvores e arbustos) de folha perene 20 2,7 40,0 

242 Culturas permanentes (árvores e arbustos) de folha caduca 15 2,7 20,0 

311 Floresta de folhosas fechada 85 2,2 55,3 

312 Floresta de folhosas aberta 76 1,4 55,3 

321 Floresta de resinosas fechada 99 2,3 47,5 

322 Floresta de resinosas aberta 27 1,4 29,6 

331 Floresta mista fechada 46 2,0 26,1 

332 Floresta mista aberta 30 1,5 16,7 

34 Zonas arbustivas fechadas e semi-fechadas 204 2,0 41,7 

35 Vegetação herbácea fechada e semi-fechada 63 1,4 28,6 

36 Vegetação esparsa 31 1,5 61,3 

37 Mosaico de árvores / arbustos / vegetação herbácea 188 1,3 14,9 

38 Área recentemente ardida 60 2,2 43,3 

41 Mosaico de áreas cultivadas / terrenos agrícolas / vegetação 
natural e semi-natural / áreas artificiais 459 1,2 4,6 

5 Áreas húmidas permanentes 13 3,0 30,8 

6 Solo nu improdutivo 8 1,5 50,0 

7 Corpos de água 152 3,0 52,0 

 Total de pontos 1900   

 Total de pontos das 19 classes utilizadas na classificação 1117   

Tabela 4.3 – Pontos de referência para validação  
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Fig. 4.3 - Distribuição dos pontos de referência para validação 
 

 

4.4. Componentes principais 

Como no ArcGIS 9.1 o número máximo de bandas de entrada para o classificador ISODATA 

está limitado a 30 e como se pretendem utilizar todas as 13 bandas disponíveis de cada 

imagem é imperioso recorrer à determinação dos componentes principais de cada imagem 

para reduzir o número de bandas a analisar.  

 

As diferentes bandas de uma imagem podem ser vistas como as diferentes dimensões de 

uma espaço multivariado em que a cada banda corresponde uma dimensão (e um eixo). A 

análise de componentes principais (ESRI, 2005) permite transformar o espaço multivariado 

inicial num outro cujos eixos sofreram uma rotação relativamente aos eixos iniciais de modo 

a eliminar a correlação entre dimensões (bandas) e a aumentar a variância de cada banda. 

O resultado da análise de componentes principais é outra imagem com o mesmo número de 
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dimensões (bandas) mas em que a importância das mesmas não é a mesma para todas 

elas, o número atribuído ao componente principal (1º, 2º, 3º, etc.) é indicativo da sua maior 

ou menor importância. Normalmente, para imagens de satélite, bastará reter para análise os 

primeiros 3 ou 4 componentes principais pois estes representarão mais de 95% da 

variabilidade total da imagem, é assim possível reduzir a dimensionalidade do espaço a 

analisar.   

 

A figura 4.4 ilustra uma análise de componentes principais para um exemplo com duas 

bandas. 

 
Diagrama de dispersão (scatterplot) representando os 
diferentes pontos num espaço bidimensional (duas 
bandas). Representada a elipse envolvente. 

O eixo maior da elipse é determinado, representa o eixo 
de maior variabilidade da imagem e por isso será o eixo 
do 1º componente principal (PC1).  

 
 (PC1). 

O 2º eixo, representativo do 2º componente principal (PC2) é ortogonal ao eixo do PC1. 

Fig. 4.4 - Ilustração esquemática da análise de componentes principais  
(Fonte: ESRI (2005)) 
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5. Execução da classificação  

5.1. Selecção de imagens e de componentes principais 

Como já referimos, Carrão et al. (2007a), num estudo com imagens MODIS para 9 classes 

de ocupação, mostraram que a melhor série temporal para a caracterização da ocupação do 

solo, para Portugal continental, era a constituída pelas imagens dos meses de Julho, Agosto 

e Novembro, por isso foi com estes meses que se iniciou a classificação. Foi também já 

referida a necessidade de proceder à análise de componentes principais de modo a reduzir 

o número de bandas a analisar.  

 

Feito o estudo da variabilidade dos diferentes componentes principais das imagens de Julho, 

Agosto e Novembro obtiveram-se os seguintes valores com base na análise dos valores 

próprios (eigenvalues) dos componentes principais (Tab.5.1): 

 

 Eigenvalues Variabilidade Variabilidade 
Acumulada Eigenvalues Variabilidade Variabilidade 

Acumulada Eigenvalues Variabilidade Variabilidade 
Acumulada 

PC1 0,00563 0,68325 0,68325 0,00602 0,66373 0,66373 0,00443 0,76248 0,76248 

PC2 0,00243 0,29490 0,97816 0,00290 0,31974 0,98346 0,00132 0,22719 0,98967 

PC3 0,00015 0,01820 0,99636 0,00009 0,00992 0,99338 0,00003 0,00516 0,99484 

PC4 0,00002 0,00243 0,99879 0,00004 0,00441 0,99779 0,00002 0,00344 0,99828 

PC5 0,00001 0,00121 1,00000 0,00001 0,00110 0,99890 0,00001 0,00172 1,00000 

PC6 0,00000 0,00000 1,00000 0,00001 0,00110 1,00000 0,00000 0,00000 1,00000 

…          

∑ 
PC1..PC13 0,00824   0,00907   0,00581   

 Julho Agosto Novembro 

Tabela 5.1 – Variabilidade dos componentes principais  
 

 

Verifica-se que para cada uma das imagens os 3 primeiros componentes principais 

representam mais de 99% da variabilidade total por isso praticamente nada se está a perder 

se não se considerarem os restantes componentes principais. Na classificação irão pois 

utilizar-se os 3 primeiros componentes principais de cada imagem. 
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5.2. Selecção da melhor classificação 

A primeira classificação foi feita com 30 clusters contudo, na fase de identificação do tipo de 

ocupação de cada cluster, feita, como já se disse, recorrendo ao cruzamento com os pontos 

amostra verificou-se que num mesmo cluster havia pontos amostra de várias classes por 

isso aumentou-se o número de clusters para 50 numa tentativa de obter classes espectrais 

mais puras. Feita a matriz de confusão para determinar a exactidão da classificação 

verificou-se que a exactidão global era baixa e assim foram feitas novas classificações 

adicionando mais imagens. Primeiro foi adicionada a imagem compósita dos meses de 

Fevereiro e Março perfazendo 4 imagens, seguidamente foi adicionada a imagem compósita 

de Setembro e Outubro num total de 5 imagens. O modo como foram obtidas as imagens 

compósitas já foi explicado em 3.2. Nas três classificações efectuadas foram sempre 

usados os 3 primeiros componentes principais de cada imagem e os mesmos parâmetros 

para algoritmo ISODATA, a saber: 

- número máximo de clusters: 50 

- número máximo de iterações: 3.000 

- dimensão mínima de um cluster: 100 píxeis 

- intervalo de pesquisa: 1 píxel 

 

Na tabela 5.2 é indicada a exactidão global das três classificações. 

 

# Imagens   Exactidão 
Global 

1 Julho, Agosto, Novembro 43,5 % 

2 Fevereiro+Março, Julho, Agosto, Novembro 45,1 % 

3 Fevereiro+Março, Julho, Agosto, Setembro+Outubro, 
Novembro 47,8% 

Tabela 5.2 – Exactidão global para as várias classificações com 50 clusters  
 

 

Note-se que estamos a falar da exactidão global da classificação e não da exactidão global 

do mapa obtido porque os pontos amostra considerados não foram gerados aleatoriamente 

sobre toda a área do mapa e também porque são os mesmos pontos que foram utilizados 

na identificação da classe de ocupação dos clusters não sendo, por isso, um conjunto 

independente do utilizado durante o algoritmo de classificação.  

 

Numa última tentativa para melhorar a exactidão global e uma vez que já não havia 

disponíveis mais imagens de outros meses de 2004 por estarem muito contaminadas por 

nuvens decidiu efectuar-se uma nova classificação sobre as mesmas 5 imagens mas desta 

vez com 100 clusters. O problema de utilizar um número elevado de clusters é o de no 
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cruzamento com os pontos amostras haver clusters que não cruzam com nenhum ponto 

amostra ou que cruzam com um número insuficiente de pontos. No nosso caso apenas dois 

clusters não cruzaram com qualquer ponto amostra e para esses clusters foi utilizada a 

classe de ocupação do cluster mais próximo no dendograma. Com o aumento do número de 

clusters a exactidão global da classificação subiu para 57,1% como pode ser visto na matriz 

de confusão (Tab. 5.3) desta classificação final. De notar que dos 820 pontos amostra 

iniciais apenas 745 foram utilizados efectivamente pois os restantes estavam localizados 

sobre zonas de NODATA numa ou em várias imagens. Estas zonas de NODATA 

correspondem a píxeis NODATA que já vinham das bandas originais MERIS ou a zonas de 

nuvens que foram convertidas para NODATA.  

 

Os parâmetros de execução do algoritmo ISODATA na classificação final foram os 

seguintes: 

- número máximo de clusters: 100 

- número máximo de iterações: 2.000 

- dimensão mínima de um cluster: 200 píxeis 

- intervalo de pesquisa: 1 píxel 

 

O tempo de execução do algoritmo foi de cerca de 11 horas num PC com um processador 

Pentium 4 a 2,8 GHz e com 1,5 GBytes de RAM. 

 

A partir da classificação final e após o mapeamento das classes espectrais nas classes de 

ocupação obteve-se o mapa com a cartografia de ocupação do solo que pode ver-se na 

figura 5.1. Em anexo indica-se esse mapeamento, obtido a partir do cruzamento com o 

conjunto dos pontos amostra referido em 4.2.  
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  11 12 21 22 23 241 242 311 312 321 322 331 332 34 35 36 5 6 7 Exactidão do 
Utilizador%  

11 44 19     1            3  67 65,7 

12  17 1   2 7    1  3       31 54,8 

21   37  2 6 1  5      1      52 71,2 

22    37 11  1              49 75,5 

23    5 29                34 85,3 

241  1 1 1  17 4  1    1 1 3 1  4  35 48,6 

242  3 2   10 27  3    4     6  55 49,1 

311        30 5  3 7 3 8 1 1  1  59 50,8 

312      5 1 5 28   2 2  3 2  3  51 54,9 

321          43 9 2 1 3 1 2    61 70,5 

322      1    4 15  2  3 4  6  35 42,9 

331      2 1 10  1 6 26 5 10 1 2    64 40,6 

332             1 1     3 2 12 1 4 1   3   28 42,9 

34     1 1  3    3 3 15 4 3    33 45,5 

35      1   1 1 1    3 15 2 1 7  32 46,9 

36  2    1   1  1 1 1 1 4 22 10 8  52 42,3 

5                     0 --- 

6                     0 --- 

7                  13 1 35 49 71,4 
 44 42 41 43 43 46 44 49 44 49 39 43 37 43 39 40 24 42 35 787  

Exactidão do 
Produtor% 100,0 40,5 90,2 86,0 67,4 37,0 61,4 61,2 63,6 87,8 38,5 60,5 32,4 34,9 38,5 55,0 0,0 0,0 100,0 Exactidão Global % 

 57,1 

Tabela 5.3 – Matriz de confusão da classificação final (19 classes)  
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Fig. 5.1 - Mapa final de ocupação do solo 
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Na tabela 5.4 temos a percentagem de área ocupada por cada uma das classes de 

ocupação. 

 

Classe % Classe 

7 1,0 

11 1,8 

12 3,3 

21 13,0 

22 1,8 

23 0,5 

34 5,0 

35 7,1 

36 8,0 

241 9,1 

242 10,4 

311 7,3 

312 9,2 

321 4,5 

322 6,1 

331 6,9 

332 4,8 

Tabela 5.4 – Percentagem de ocupação de cada classe  
 

 

Na correspondência dos clusters espectrais para as classes de ocupação não foram 

atribuídas as classes 5 - Áreas húmidas permanentes  e 6 - Solo nu improdutivo a qualquer 

cluster uma vez que essa atribuição implicaria a introdução de erros de comissão crassos.  

 

5.3. Determinação da exactidão do mapa 

A determinação da exactidão do mapa foi feita com base no conjunto de pontos de 

referência indicado em 4.3. O ano de referência desse conjunto de pontos é 2005, ou seja, 

uma data posterior ao ano das imagens analisadas (2004), considerou-se contudo que 

eventuais alterações da ocupação entre anos consecutivos seriam mínimas. 
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A validação utilizando apenas a classificação primária dos pontos de referência deu uma 

exactidão global de apenas 34,4% mas considerou-se ser este um critério muito restritivo. 

Assim, decidiu levar-se também em linha de conta a classificação alternativa de cada ponto 

de referência e tomar como concordância a concordância com uma das duas classes de 

cada ponto de referência. Com este critério a exactidão global do mapa subiu para 42,8% o 

que é ainda um valor baixo. Na tabela 5.5 apresenta-se a matriz de confusão da validação.  
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  11 12 21 22 23 241 242 311 312 321 322 331 332 34 35 36 5 6 7 Exactidão do 
Utilizador% 

11 28 12 1   1  1       2  1 1   47 59,6 

12  13 3  1  4  3    1 2      27 48,1 

21  1 71  1 3  3 5      8 5     97 73,2 

22   4 16 3  2    1 1         27 59,3 

23    6 20      1         1 28 71,4 

241 1 2 11 3  4 1 7 6 1 2  1 5 6 2    52 7,7 

242  5 2 3  5 2 6 10 1   3 4  2 1   44 4,5 

311  3     1 15 1 9 1 4 2 6 1     43 34,9 

312   2   2  22 27 1 2 2 3 5 2 1    69 39,1 

321        1 3 59 1 2 3 23 2   1  95 62,1 

322   2   3 1 10 7 4 12 1 1 23 2 2    68 17,6 

331    1    5 1 4 2 24 9 17 10 1    74 32,4 

332       2         1 5 3 3 7 15 5 1   1   43 16,3 

34  1 1 6   1 3  4  10   10    1  37 27,0 

35   10   2  2 14      36 41 11  4  120 34,2 

36  2 1 2  1 2 1 1 5 4 4 4 15 3 14 1  1 61 23,0 

5                     0 --- 

6                     0 --- 

7   2    1 1  1 1    4 1  5 1 76 93 81,7 
 29 39 110 39 25 21 15 77 79 94 30 51 34 175 78 35 8 8 78 1025  

Exactidão do 
Produtor% 96,6 33,3 64,5 41,0 80,0 19,0 13,3 19,5 34,2 62,8 40,0 47,1 20,6 5,7 52,6 40,0 0,0 0,0 97,4 Exactidão Global %  

42,8 

Tabela 5.5 – Matriz de confusão da validação do mapa de ocupação  
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5.4. Melhoria de exactidão global 

Como a exactidão global obtida é baixa uma vez que há duas classes de ocupação (5 e 6) 

que não foram reconhecidas na classificação e outras que apresentam bastante confusão 

entre si, retiraram-se as classes 5 (Áreas húmidas permanentes) e 6 (Solo nu improdutivo) 

que são aliás pouco representativas no território continental português e fizeram-se dois 

ensaios de agregação de classes tematicamente próximas e com confusão entre si, para 

ver até onde subiria a exactidão global com uma pequena diminuição do número de classes. 

Na tabela 5.6 são apresentados os valores para as 19 classes iniciais e para os arranjos 

sucessivos com a eliminação de 2 classes e agregações de modo a termos apenas 13 e 12 

classes de ocupação.   

 

Nº de 
classes Eliminação e Agregação de Classes 

Exactidão 
global da 

classificação 

19 --- 57,1% 

17 Eliminadas as classes 5 e 6 62,3 % 

13 11+12, 22+23, 241+242, 321+322 70,9% 

12 11+12, 22+23, 34+35, 241+242, 321+322 71,8% 

Tabela 5.6 – Valores da exactidão global para a classificação final com 100 clusters  
 

A eliminação de classes pouco representativas e que apresentam grande erro e a 

agregação de classes entre as quais há maior confusão faz aumentar a exactidão global da 

classificação. Como era de esperar também a exactidão global do mapa aumenta como 

pode ser visto na tabela 5.7 onde são apresentados os valores para as 19 classes iniciais, 

para 17, 13 e 12 classes. 

 

Nº de 
classes Eliminação e Agregação de Classes 

Exactidão global 
do mapa de 
ocupação 

19 --- 42,8% 

17 Eliminadas as classes 5 e 6 43,5% 

13 11+12, 22+23, 241+242, 321+322 46,7% 

12 11+12, 22+23, 34+35, 241+242, 321+322 50,3% 

Tabela 5.7 – Valores da exactidão global do mapa  
 

Em anexo incluem-se as matrizes de confusão utilizadas na determinação das exactidões 

globais da classificação e do mapa para 17, 13 e 12 classes. 
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6. Discussão dos Resultados da Classificação 

Para 17 classes de ocupação obteve-se uma exactidão da classificação de 62,3% e uma 

exactidão do mapa de 43,5%. Após algumas agregações de modo a chegar às 12 classes 

estes valores subiram para 71,8% e 50,3% respectivamente. 

 

São valores baixos embora comparáveis com os de alguns dos estudos exploratórios 

apresentados no capítulo 2, o da Holanda e o da Suécia, por exemplo. São contudo 

inferiores aos valores obtidos em trabalhos recentes feitos pelo GDR do IGP onde são 

utilizados outros algoritmos, o SVM por exemplo.    

 

Verificou-se contudo que os resultados do algoritmo ISODATA melhoram significativamente 

com o aumento do número de clusters pelo que em teoria a exactidão da classificação 

poderia ser aumentada, mas não sabemos até onde, com o aumento desse número. É claro 

que o aumento do número de clusters necessita que haja também mais pontos de 

referência com os quais possamos identificar as correspondências entre clusters espectrais 

e classes de ocupação. Para uma boa identificação dos clusters estimamos que em média 

sejam necessários pelo menos 20 pontos de referência por cluster. Embora a distribuição 

desses pontos deva ser aleatória haveria que seguir uma estratégia mista, de distribuição 

estratificada aleatória, se assim não for corremos o risco de não ter qualquer ponto de 

referência de solo nu ou de área húmida interior ou de culturas de arroz, uma vez que estas 

classes ocupam percentagens muito pequenas do território, numa distribuição puramente 

aleatória sobre a totalidade do território poderia acontecer que nenhum ponto recaísse 

sobre elas.  

 

Uma das explicações possíveis para o mau resultado da classificação é que o algoritmo 

ISODATA é sensível à amplitude dos intervalos de valores das diferentes bandas e trabalha 

melhor quando as amplitudes dos intervalos são semelhantes, o ideal é que todas as 

bandas que intervêm na classificação sejam normalizadas para o mesmo intervalo de 

valores. No nosso caso isto esteve longe de ser verdade como se pode ver na tabela 6.1 

com as estatísticas das 15 bandas de entrada do algoritmo ISODATA. 
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Banda min max med std 
natureza 
da banda 

(PCn) 

natureza 
da banda 

(mês) 

1 0,0049 1,0986 0,4438 0,1353 PC1 FM 

2 0,0000 0,7028 0,1521 0,0413 PC2 FM 

3 0,0000 0,2149 0,0872 0,0108 PC3 FM 

4 0,0163 1,5320 0,4749 0,1015 PC1 JL 

5 0,0000 0,9842 0,4605 0,0668 PC2 JL 

6 0,0000 0,3387 0,0542 0,0164 PC3 JL 

7 0,0058 1,6784 0,5165 0,1047 PC1 AG 

8 0,0000 1,0445 0,6096 0,0730 PC2 AG 

9 0,0000 0,3566 0,0645 0,0125 PC3 AG 

10 0,0085 1,4466 0,4061 0,0948 PC1 SO 

11 0,0000 0,8604 0,2649 0,0595 PC2 SO 

12 0,0000 0,2717 0,0638 0,0113 PC3 SO 

13 0,0072 1,4391 0,3992 0,0897 PC1 NV 

14 0,0000 0,7970 0,4067 0,0493 PC2 NV 

15 0,0000 0,2992 0,0636 0,0076 PC3 NV 

Tabela 6.1 – Estatísticas das 15 bandas de entrada do algoritmo ISODATA 
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7. Conclusões 

Os resultados obtidos, apesar de não terem atingido uma exactidão mínima aceitável, 

mostram que as imagens MERIS são adequadas para a produção de cartografia de 

ocupação do solo de média escala embora não seja garantido quantas classes de ocupação 

podem ser discriminadas. Sendo o território português rico em ocupações do tipo mosaico, 

com vários tipos de mosaicos e dentro do mesmo tipo com percentagens de mistura 

variáveis há ainda muita investigação a fazer na discriminação destas classes.  

 

O algoritmo ISODATA também não se mostrou muito eficaz sobretudo se compararmos a 

exactidão global da classificação obtida de 62,3%, para 17 classes, com os 78% 

conseguidos com o SVM (Carrão et al., 2006a), para 19 classes. Mas, como foi referido no 

capítulo anterior, é possível melhorar estes resultados aumentando o número de clusters e 

eventualmente também com a normalização dos valores das bandas em análise. 
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ANEXOS 
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1. Metadata da Imagem MERIS de Agosto 

Nome do ficheiro: shftago_mask.tif   /   Tipo de ficheiro: Raster Dataset  - TIFF 

Spatial Data: 
Horizontal coordinate system 
Projected coordinate system name: Transverse Mercator 
Geographic coordinate system name: GCS_International_1924 
Details  

Map Projection Name: Transverse Mercator 
Scale Factor at Central Meridian: 1.000000 
Longitude of Central Meridian: -8.131906 
Latitude of Projection Origin: 39.666667 
False Easting: 200000.000000 
False Northing: 300000.000000 
 
Planar Coordinate Information 
Planar Distance Units: meters 
Coordinate Encoding Method: row and column 
Coordinate Representation 
Abscissa Resolution: 300,000000 
Ordinate Resolution: 300,000000 
 
Geodetic Model 
Horizontal Datum Name: D_International_1924 
Ellipsoid Name: International_1924 
Semi-major Axis: 6378388.000000 
Denominator of Flattening Ratio: 297.000000 

_________________ 
Bounding coordinates 

Horizontal 
In decimal degrees 

West: -9.581150 
East: -6.029892 
North: 42.262643 
South: 36.877880 

In projected or local coordinates 
Left: 80400.000000 
Right: 373500.000000 
Top: 588300.000000 
Bottom: -7800.000000 

_________________ 
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Lineage 
ESRI geoprocessing history 
1. Shift_2  

Date and time: 20060327 at time 163940 
Tool location: C:\Programas\ArcGIS\ArcToolbox\Toolboxes\Data Management 
Tools.tbx\Shift 
Command issued 

Shift D:\ToGISmaps\GRID\Ago\ago_mask.tif 
D:\ToGISmaps\GRID\Ago\Shftago_mask.tif 300 300 # 

_________________ 
Spatial data description 

Raster dataset information 
SDTS raster type: Pixel 
Number of raster bands: 14 
Raster properties  

Origin location: Upper Left 
Has pyramids: TRUE 
Has colormap: FALSE 
Data compression type: None 
Display type: pixel RGB 

Cell information  
Number of cells on x-axis: 977 
Number of cells on y-axis: 1987 
Number of cells on z-axis: 1 
Number of bits per cell: 32 
Cell Size 

X distance: 300,000000 
Y distance: 300,000000 
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2. Classificação de píxeis de nuvens e não nuvens 

Construção da amostra de píxeis de nuvens (vermelho), a partir da banda 8, por selecção 
da classe de píxeis mais clara após classificação em 7 classes, pelo método das quebras 
naturais do histograma: 
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Construção da amostra de píxeis de não nuvens (verde), a partir da banda 8, por selecção 
baseada em inspecção visual: 
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 Assinaturas espectrais das classes nuvens e não nuvens: 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Banda
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Banda
5

Banda
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Banda
7

Banda
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Banda
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NÃO_NUVENS NUVENS

 
  
 
Resultado da classificação nuvens / não nuvens, a classe de nuvens está representada a 
vermelho, a classe não nuvens não está visível: 
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A imagem do primeiro componente principal onde podem ser observadas as nuvens: 

 
 
 
A banda final de nuvens após a reclassificação que considerou apenas zonas de nuvens 
com mais de 4 píxeis:  
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A banda de nuvens na imagem final após o recorte pelos limites de Portugal Continental, 
sobreposta à imagem do 1º componente principal: 
 

 
 
Imagem do 1º componente principal: 
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3. Composições RGB (8,5,3) das diversas imagens 

 

Fig. A3.1 – Janeiro  Fig. A3.2 – Fevereiro  Fig. A3.3 – Março  

 

Fig. A3.4 – Abril  Fig. A3.5 – Maio  Fig. A3.6 – Junho  
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Fig. A3.7 – Julho Fig. A3.8 - Agosto Fig. A3.9 - Setembro 

 

Fig. A3.10 – Outubro Fig. A3.11 - Novembro Fig. A3.12 - Dezembro 
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Fig. A3.13 – FEVMAR Fig. A3.14 – ABRMAI (não usada) Fig. A3.15 - SETOUT 
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4. Atribuição das classes de ocupação aos clusters ISODATA 

Cluster % 
Cluster 

Cl. 
Landeo 

% Classe 
Landeo no 

Cluster 

Classe 
Landeo 

atribuída 
Observações subtotal total 

1 0,17 7 100,00 7  27 27 

        

2 0,72 332 100,00 332  4 4 

        

3 0,49 5 90,91   10 11 

3 0,49 6 9,09 36 dendograma 3, 11, 8, 6 1 11 

        

4 0,25 5 58,82   10 17 

4 0,25 7 41,18 7 inspecção visual 7 17 

        

5 1,60 34 11,11   2 18 

5 1,60 36 11,11   2 18 

5 1,60 321 44,44 321 dendograma 5, 13 8 18 

5 1,60 322 22,22   4 18 

5 1,60 331 5,56   1 18 

5 1,60 332 5,56   1 18 

        

6 0,70 6 50,00   1 2 

6 0,70 36 50,00 36  1 2 

        

7 0,86 35 14,29   1 7 

7 0,86 242 14,29   1 7 

7 0,86 322 28,57   2 7 

7 0,86 331 28,57 331 dendograma 7, 12 2 7 

7 0,86 332 14,29   1 7 

        

8 1,44 6 22,22   2 9 

8 1,44 36 11,11   1 9 

8 1,44 321 11,11   1 9 

8 1,44 322 55,56 322  5 9 

        

9 0,41 6 33,33   1 3 

9 0,41 35 33,33 35 dendograma 9, 14 1 3 

9 0,41 312 33,33   1 3 

        

10 0,92 35 16,67   1 6 

10 0,92 36 50,00 36  3 6 

10 0,92 331 16,67   1 6 

10 0,92 332 16,67   1 6 
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Cluster % 
Cluster 

Cl. 
Landeo 

% Classe 
Landeo no 

Cluster 

Classe 
Landeo 

atribuída 
Observações subtotal total 

11 0,75 6 100,00 36 inspecção visual, dendograma 6 1 1 

        

12 0,99 36 14,29   1 7 

12 0,99 322 28,57   2 7 

12 0,99 331 57,14 331  4 7 

        

13 1,85 34 2,38   1 42 

13 1,85 35 2,38   1 42 

13 1,85 321 80,95 321  34 42 

13 1,85 322 11,90   5 42 

13 1,85 331 2,38   1 42 

        

14 0,67 35 66,67 35 dendograma 9, 14 2 3 

14 0,67 36 33,33   1 3 

        

15 1,37 35 37,50   3 8 

15 1,37 322 25,00   2 8 

15 1,37 332 37,50 332  3 8 

        

16 0,99 6 33,33   3 9 

16 0,99 34 11,11   1 9 

16 0,99 36 11,11   1 9 

16 0,99 242 11,11   1 9 

16 0,99 322 11,11   1 9 

16 0,99 332 22,22 332  2 9 

        

17 1,07 35 25,00   1 4 

17 1,07 311 75,00 311  3 4 

        

18 1,47 6 33,33   3 9 

18 1,47 34 11,11   1 9 

18 1,47 35 44,44 35 inspecção visual, dendograma 18, 24 4 9 

18 1,47 322 11,11   1 9 

        

19 1,94 34 12,50   1 8 

19 1,94 36 62,50 36  5 8 

19 1,94 241 12,50   1 8 

19 1,94 312 12,50   1 8 
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Cluster % 
Cluster 

Cl. 
Landeo 

% Classe 
Landeo no 

Cluster 

Classe 
Landeo 

atribuída 
Observações subtotal total 

20 1,41 6 7,69   1 13 

20 1,41 35 7,69   1 13 

20 1,41 36 7,69   1 13 

20 1,41 321 23,08   3 13 

20 1,41 322 46,15 322  6 13 

20 1,41 332 7,69   1 13 

        

21 1,75 6 5,00   1 20 

21 1,75 34 15,00   3 20 

21 1,75 311 55,00 311  11 20 

21 1,75 322 5,00   1 20 

21 1,75 331 20,00   4 20 

        

22 1,44 6 12,50   1 8 

22 1,44 35 25,00   2 8 

22 1,44 36 25,00   2 8 

22 1,44 312 37,50 312  3 8 

        

23 0,70 242 100,00 242  2 2 

        

24 1,82 6 12,50   1 8 

24 1,82 34 25,00   2 8 

24 1,82 35 37,50 35  3 8 

24 1,82 36 12,50   1 8 

24 1,82 321 12,50   1 8 

        

25 1,66 34 22,22   4 18 

25 1,66 311 11,11   2 18 

25 1,66 321 5,56   1 18 

25 1,66 322 5,56   1 18 

25 1,66 331 44,44 331  8 18 

25 1,66 332 11,11   2 18 

        

26 1,19 36 50,00 36 dendograma 26, 10 1 2 

26 1,19 322 50,00   1 2 

        

27 1,85 35 40,00   2 5 

27 1,85 36 20,00   1 5 

27 1,85 322 40,00 322 dendograma 27, 16 2 5 
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Cluster % 
Cluster 

Cl. 
Landeo 

% Classe 
Landeo no 

Cluster 

Classe 
Landeo 

atribuída 
Observações subtotal total 

28 1,13 36 16,67   1 6 

28 1,13 241 33,33   2 6 

28 1,13 311 16,67   1 6 

28 1,13 331 33,33 331 dendograma 28, 36 2 6 

        

29 1,63 34 26,09   6 23 

29 1,63 311 30,43   7 23 

29 1,63 322 4,35   1 23 

29 1,63 331 34,78 331  8 23 

29 1,63 332 4,35   1 23 

        

30 0,54 6 8,33   1 12 

30 0,54 35 25,00   3 12 

30 0,54 36 66,67 36  8 12 

        

31 1,35 6 40,00   2 5 

31 1,35 35 40,00 35 inspecção visual 2 5 

31 1,35 241 20,00   1 5 

        

32 0,69 331 50,00   1 2 

32 0,69 332 50,00 332 dendograma 31, 39 1 2 

        

33 1,82 6 25,00   2 8 

33 1,82 311 25,00   2 8 

33 1,82 312 37,50 312  3 8 

33 1,82 332 12,50   1 8 

        

34 1,15 34 50,00 34  5 10 

34 1,15 35 10,00   1 10 

34 1,15 311 10,00   1 10 

34 1,15 331 10,00   1 10 

34 1,15 332 20,00   2 10 

        

35 1,78 34 25,00   3 12 

35 1,78 36 8,33   1 12 

35 1,78 311 25,00 311  3 12 

35 1,78 312 8,33   1 12 

35 1,78 322 16,67   2 12 

35 1,78 331 8,33   1 12 

35 1,78 332 8,33   1 12 
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Cluster % 
Cluster 

Cl. 
Landeo 

% Classe 
Landeo no 

Cluster 

Classe 
Landeo 

atribuída 
Observações subtotal total 

36 1,01 311 33,33 311  1 3 

36 1,01 312 33,33   1 3 

36 1,01 331 33,33   1 3 

        

37 1,38 6 37,50   3 8 

37 1,38 36 12,50   1 8 

37 1,38 241 12,50   1 8 

37 1,38 322 25,00 322 inspecção visual 2 8 

37 1,38 332 12,50   1 8 

        

38 0,42   NODATA 

não cruzou com nenhum ponto 
amostra, por inspecção visual vê-se 
que são essencialmente bordos de 
nuvens que escaparam à 
classificação como nuvens 

  

        

39 1,06 35 20,00   1 5 

39 1,06 311 20,00   1 5 

39 1,06 331 20,00   1 5 

39 1,06 332 40,00 332  2 5 

        

40 1,37 5 25,00   1 4 

40 1,37 35 75,00 35  3 4 

        

41 0,93 34 28,57 34  2 7 

41 0,93 35 28,57   2 7 

41 0,93 36 28,57   2 7 

41 0,93 332 14,29   1 7 

        

42 0,96 6 20,00   1 5 

42 0,96 34 20,00   1 5 

42 0,96 35 20,00   1 5 

42 0,96 241 40,00 241  2 5 

        

43 1,43 241 9,09   1 11 

43 1,43 311 9,09   1 11 

43 1,43 312 54,55 312  6 11 

43 1,43 331 18,18   2 11 

43 1,43 332 9,09   1 11 

        

44 1,01 321 100,00 321  1 1 
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Cluster % 
Cluster 

Cl. 
Landeo 

% Classe 
Landeo no 

Cluster 

Classe 
Landeo 

atribuída 
Observações subtotal total 

45 0,61 331 66,67 331  2 3 

45 0,61 332 33,33   1 3 

        

46 0,60 5 60,00   3 5 

46 0,60 6 20,00   1 5 

46 0,60 7 20,00 7 inspecção visual e dendograma 
1,4,46 1 5 

        

47 1,65 34 10,00   2 20 

47 1,65 311 60,00 311  12 20 

47 1,65 312 15,00   3 20 

47 1,65 331 5,00   1 20 

47 1,65 332 10,00   2 20 

        

48 1,68 12 12,50   1 8 

48 1,68 241 12,50   1 8 

48 1,68 242 25,00 242 dendograma 48, 62 2 8 

48 1,68 312 25,00   2 8 

48 1,68 332 25,00   2 8 

        

49 1,56 35 11,11   1 9 

49 1,56 311 11,11   1 9 

49 1,56 312 77,78 312  7 9 

        

50 0,62 21 33,33 21 dendograma 50, 83 1 3 

50 0,62 23 33,33   1 3 

50 0,62 312 33,33   1 3 

        

51 0,90 34 75,00 34  6 8 

51 0,90 35 12,50   1 8 

51 0,90 331 12,50   1 8 

        

52 1,27 241 33,33   1 3 

52 1,27 242 66,67 242  2 3 

        

53 1,13 6 40,00   2 5 

53 1,13 12 20,00   1 5 

53 1,13 241 20,00   1 5 

53 1,13 242 20,00 242 dendograma 53, 65 1 5 

        

54 1,44 6 25,00   1 4 

54 1,44 35 25,00   1 4 

54 1,44 241 50,00 241  2 4 
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Cluster % 
Cluster 

Cl. 
Landeo 

% Classe 
Landeo no 

Cluster 

Classe 
Landeo 

atribuída 
Observações subtotal total 

55 0,46 22 14,71   5 34 

55 0,46 23 85,29 23  29 34 

        

56 0,97 12 50,00 12  2 4 

56 0,97 322 25,00   1 4 

56 0,97 332 25,00   1 4 

        

57 0,94 241 100,00 241  1 1 

        

58 0,58 11 66,67 11  4 6 

58 0,58 12 33,33   2 6 

        

59 1,76 241 28,57   2 7 

59 1,76 312 71,43 312  5 7 

        

60 1,19 241 25,00   2 8 

60 1,19 242 12,50   1 8 

60 1,19 311 12,50   1 8 

60 1,19 312 50,00 312  4 8 

        

61 1,09 21 55,56 21  5 9 

61 1,09 241 33,33   3 9 

61 1,09 312 11,11   1 9 

        

62 0,93 6 30,00   3 10 

62 0,93 242 60,00 242  6 10 

62 0,93 332 10,00   1 10 

        

63 0,81 23 100,00 34 inspecção visual, comparação c/ a 
classificação c/ 50 classes, 1 1 

        

64 1,64 21 50,00 21 dendograma 64, 72 1 2 

64 1,64 312 50,00   1 2 

        

65 1,28 241 25,00   2 8 

65 1,28 242 62,50 242  5 8 

65 1,28 332 12,50   1 8 

        

66 0,61 11 72,22 11  26 36 

66 0,61 12 27,78   10 36 

        

67 0,84 12 33,33   1 3 

67 0,84 36 66,67 36  2 3 
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Cluster % 
Cluster 

Cl. 
Landeo 

% Classe 
Landeo no 

Cluster 

Classe 
Landeo 

atribuída 
Observações subtotal total 

68 1,00 21 80,00 21  4 5 

68 1,00 34 20,00   1 5 

        

69 1,34 241 33,33   1 3 

69 1,34 242 33,33 242 dendograma 69, 52 1 3 

69 1,34 312 33,33   1 3 

        

70 0,44 22 50,00   1 2 

70 0,44 241 50,00 241 inspecção visual 1 2 

        

71 1,16 34 28,57 34 dendograma 71, 42 2 7 

71 1,16 36 14,29   1 7 

71 1,16 241 14,29   1 7 

71 1,16 311 28,57   2 7 

71 1,16 331 14,29   1 7 

        

72 1,30 21 75,00 21  3 4 

72 1,30 241 25,00   1 4 

        

73 0,84 6 25,00   1 4 

73 0,84 12 25,00   1 4 

73 0,84 241 25,00   1 4 

73 0,84 242 25,00 242 comparação c/ classif. De 50 classes 1 4 

        

74 0,81 21 75,00 21  3 4 

74 0,81 312 25,00   1 4 

        

75 0,98 36 20,00   1 5 

75 0,98 241 40,00 241  2 5 

75 0,98 242 20,00   1 5 

75 0,98 332 20,00   1 5 

        

76 0,85 241 100,00 241  1 1 

        

77 1,33 6 12,50   1 8 

77 1,33 12 12,50   1 8 

77 1,33 21 12,50   1 8 

77 1,33 241 37,50 241  3 8 

77 1,33 242 25,00   2 8 

        

78 0,64 21 100,00 21  2 2 
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Cluster % 
Cluster 

Cl. 
Landeo 

% Classe 
Landeo no 

Cluster 

Classe 
Landeo 

atribuída 
Observações subtotal total 

79 0,57 22 80,00 22  4 5 

79 0,57 242 20,00   1 5 

        

80 0,95 6 16,67   1 6 

80 0,95 35 16,67   1 6 

80 0,95 241 50,00 241  3 6 

80 0,95 312 16,67   1 6 

        

81 0,94 12 61,11 12  11 18 

81 0,94 241 5,56   1 18 

81 0,94 242 33,33   6 18 

        

82 1,22 241 66,67 241  2 3 

82 1,22 242 33,33   1 3 

        

83 0,84 21 66,67 21  2 3 

83 0,84 242 33,33   1 3 

        

84 0,58 23 100,00 21 
inspecção visual (não pode ser 23), 
por comparação com a classificação 
das 50 classes vê-se que é 21 

1 1 

        

85 1,31 21 50,00 21  3 6 

85 1,31 241 33,33   2 6 

85 1,31 312 16,67   1 6 

        

86 0,96 21 100,00 21  3 3 

        

87 0,81 241 50,00   3 6 

87 0,81 242 50,00 242 inspecção visual Google Earth, 
pomares e vinhas 3 6 

        

88 0,57 6 57,14   4 7 

88 0,57 12 14,29   1 7 

88 0,57 36 28,57 36 inspecção visual Google Earth 2 7 

        

89 0,48 21 100,00 21  3 3 

        

90 0,54 22 80,00 22  4 5 

90 0,54 23 20,00   1 5 
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Cluster % 
Cluster 

Cl. 
Landeo 

% Classe 
Landeo no 

Cluster 

Classe 
Landeo 

atribuída 
Observações subtotal total 

91 0,54 12 42,86 12  3 7 

91 0,54 21 14,29   1 7 

91 0,54 241 14,29   1 7 

91 0,54 332 28,57   2 7 

        

92 0,51 21 100,00 21  3 3 

        

93 0,32 22 72,97 22  27 37 

93 0,32 23 27,03   10 37 

        

94 0,74 21 100,00 21  4 4 

        

95 0,41 11 64,71 11  11 17 

95 0,41 12 35,29   6 17 

        

96 0,83 12 50,00 12 inspecção visual, dendograma 96, 91 1 2 

96 0,83 242 50,00   1 2 

        

97 0,42 21 33,33   2 6 

97 0,42 242 66,67 242  4 6 

        

98 0,41   21 dendograma 98, 89 e comparação 
com a classif. 50 classes   

        

99 0,40 22 100,00 22  2 2 

        

100 0,24 6 37,50   3 8 

100 0,24 11 37,50 11 inspecção visual 3 8 

100 0,24 12 12,50   1 8 

100 0,24 242 12,50   1 8 
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5. Dendograma da classificação ISODATA de 100 clusters 

           Distances between Pairs of Combined Classes 
                  (in the sequence of merging) 
 
             Remaining   Merged       Between-Class 
               Class      Class          Distance 
           ----------------------------------------- 
                 91         96            3,085557 
                 81         91            2,910488 
                 37         44            3,099235 
                 18         24            3,130470 
                 86         92            3,153207 
                 81         88            3,163548 
                 28         33            3,177641 
                 28         36            3,081452 
                 32         39            3,178377 
                 77         83            3,180442 
                 50         77            3,177973 
                 16         23            3,211517 
                  6          8            3,229504 
                 10         17            3,234195 
                 42         71            3,234764 
                 41         42            3,137435 
                 41         47            3,093006 
                 48         62            3,250795 
                 37         48            3,147869 
                 28         37            3,148078 
                 67         73            3,261269 
                 61         68            3,283908 
                 10         35            3,288458 
                 10         26            3,175133 
                 28         43            3,308753 
                 76         94            3,323771 
                 76         85            2,927137 
                 16         19            3,363478 
                 16         20            3,329454 
                 61         80            3,374264 
                 89         98            3,374878 
                 78         89            2,955437 
                 64         72            3,381655 
                 53         65            3,393288 
                 53         75            3,338526 
                 81         82            3,413104 
                 76         84            3,416888 
                 76         86            3,376634 
                 31         40            3,426216 
                 31         54            3,059697 
                 53         67            3,436143 
                 55         90            3,470940 
                 45         51            3,512422 
                  5         13            3,516092 
                 66         95            3,549857 
                  9         14            3,551331 
                 45         63            3,560129 
                 50         58            3,607736 
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                 16         27            3,611567 
                 16         18            3,588972 
                 79         93            3,623070 
                 55         79            3,220854 
                 81         87            3,631893 
                 61         74            3,656230 
                 52         69            3,657805 
                 52         59            3,441767 
                 52         60            3,256655 
                 34         41            3,674001 
                  3         11            3,737136 
                  3          6            3,530185 
                 45         70            3,741289 
                 21         25            3,840348 
                 21         29            3,549265 
                 50         56            3,843505 
                  7         12            3,879992 
                 10         21            3,887280 
                 22         57            3,963305 
                 55         99            3,967253 
                 28         49            4,022304 
                 76         78            4,064037 
                 50         81            4,168567 
                 32         34            4,212490 
                 52         64            4,242764 
                  4         46            4,302180 
                 61         76            4,307444 
                  5         15            4,329898 
                 10         32            4,418119 
                 22         31            4,665109 
                 22         52            4,298155 
                  3         16            4,720798 
                 50         53            4,774374 
                 97        100            4,950908 
                 66         97            4,716285 
                 22         28            4,968375 
                  3         30            5,100215 
                  3          5            5,243933 
                 45         55            5,252524 
                 22         50            5,583441 
                  7         10            5,996454 
                  3          9            6,055911 
                 22         38            6,318348 
                  1          4            6,445535 
                  2          3            6,687070 
                 22         61            7,202295 
                  2          7            7,281710 
                 22         45            8,244403 
                 22         66            8,370498 
                  2         22            8,822946 
                  1          2           12,301795 
           ----------------------------------------- 
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           Dendrogram of d:\clfde2~1\pc1_pc~3\100_2000_200_1.gsg 
 
C   DISTANCE 
L 
A 
S  0               1,4             2,7             4,1             5,5             6,8             8,2             9,6            10,9            12,3 
S  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
 
 96 -----------------------------------| 
                                       | 
 91 ------------------------------------| 
                                     |  | 
 81 ---------------------------------|  |-| 
                                        | | 
 88 ------------------------------------| |--| 
                                          |  | 
 82 --------------------------------------|  |-----| 
                                             |     | 
 87 -----------------------------------------|     | 
                                                   | 
 83 ------------------------------------|          | 
                                        |          |------| 
 77 ------------------------------------|----|     |      | 
                                        |    |     |      | 
 50 ------------------------------------|    |-|   |      | 
                                             | |   |      | 
 58 -----------------------------------------| |---|      | 
                                               |          |---------| 
 56 -------------------------------------------|          |         | 
                                                          |         | 
 65 --------------------------------------|               |         | 
                                          |               |         | 
 53 --------------------------------------|-              |         | 
                                          ||              |         | 
 75 --------------------------------------||--------------|         | 
                                           |                        | 
 73 -------------------------------------| |                        | 
                                         |-|                        | 
 67 -------------------------------------|                          | 
                                                                    | 
 57 ---------------------------------------------|                  | 
                                                 |-------|          | 
 22 ---------------------------------------------|       |          | 
                                                         |          | 
 40 ---------------------------------------|             |          |-------| 
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                                           |             |          |       | 
 31 -----------------------------------------------------|          |       | 
                                      |              |              |       | 
 54 ----------------------------------|              |              |       | 
                                                     |-------|      |       | 
 69 -----------------------------------------|       |       |      |       | 
                                             |       |       |      |       | 
 52 -----------------------------------------|       |       |      |       | 
                                           |         |       |      |       | 
 59 ------------------------------------------------||       |      |       | 
                                         |          ||       |      |       | 
 60 -------------------------------------|          |-       |      |       | 
                                                    |        |      |       | 
 72 --------------------------------------|         |        |      |       | 
                                          |---------|        |      |       | 
 64 --------------------------------------|                  |      |       | 
                                                             |------|       | 
 33 ------------------------------------|                    |              |----------| 
                                        |                    |              |          | 
 28 ------------------------------------|                    |              |          | 
                                       |                     |              |          | 
 36 -----------------------------------|                     |              |          | 
                                       |-|                   |              |          | 
 44 -----------------------------------| |                   |              |          | 
                                       | |                   |              |          | 
 37 -----------------------------------| |                   |              |          | 
                                       | |--------|          |              |          | 
 62 -------------------------------------|        |          |              |          | 
                                         |        |          |              |          | 
 48 -------------------------------------|        |----------|              |          | 
                                         |        |                         |          | 
 43 -------------------------------------|        |                         |          | 
                                                  |                         |          |-----------| 
 49 ----------------------------------------------|                         |          |           | 
                                                                            |          |           | 
 38 ------------------------------------------------------------------------|          |           | 
                                                                                       |           | 
 68 -------------------------------------|                                             |           | 
                                         |-                                            |           | 
 61 -------------------------------------||--|                                         |           | 
                                          |  |                                         |           | 
 80 --------------------------------------|  |-------|                                 |           | 
                                             |       |                                 |           | 
 74 -----------------------------------------|       |                                 |           | 
                                                     |                                 |           | 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 94 -------------------------------------|           |                                 |           | 
                                         |           |                                 |           | 
 76 --------------------------------------|          |                                 |           | 
                                     |    |          |---------------------------------|           | 
 85 ---------------------------------|    |          |                                             | 
                                          |          |                                             | 
 84 --------------------------------------|-------|  |                                             |- 
                                          |       |  |                                             || 
 92 -----------------------------------|  |       |  |                                             || 
                                       |--|       |  |                                             || 
 86 -----------------------------------|          |--|                                             || 
                                                  |                                                || 
 98 --------------------------------------|       |                                                || 
                                          |       |                                                || 
 89 ----------------------------------------------|                                                || 
                                     |                                                             || 
 78 ---------------------------------|                                                             || 
                                                                                                   || 
 51 ----------------------------------------|                                                      || 
                                            |                                                      || 
 45 ----------------------------------------|-|                                                    || 
                                            | |                                                    || 
 63 ----------------------------------------| |-----------------|                                  ||-----| 
                                              |                 |                                  ||     | 
 70 ------------------------------------------|                 |                                  ||     | 
                                                                |                                  ||     | 
 90 ---------------------------------------|                    |----------------------------------||     | 
                                           |                    |                                   |     | 
 55 ---------------------------------------|                    |                                   |     | 
                                        |--------|              |                                   |     | 
 93 -----------------------------------------|   |              |                                   |     | 
                                             |   |--------------|                                   |     | 
 79 -----------------------------------------|   |                                                  |     | 
                                                 |                                                  |     | 
 99 ---------------------------------------------|                                                  |     | 
                                                                                                    |     | 
 95 ----------------------------------------|                                                       |     | 
                                            |-------------|                                         |     | 
 66 ----------------------------------------|             |                                         |     | 
                                                          |-----------------------------------------|     | 
100 --------------------------------------------------------|                                             | 
                                                            |                                             | 
 97 --------------------------------------------------------|                                             | 
                                                                                                          | 
 11 ------------------------------------------|                                                           | 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              |                                                           | 
  3 ------------------------------------------|                                                           | 
                                            |-------------|                                               | 
  8 ------------------------------------|   |             |                                               | 
                                        |---|             |                                               | 
  6 ------------------------------------|                 |                                               | 
                                                          |                                               |----------------------------------------| 
 23 ------------------------------------|                 |                                               |                                        | 
                                        |-|               |---|                                           |                                        | 
 16 ------------------------------------| |               |   |                                           |                                        | 
                                          |               |   |                                           |                                        | 
 19 -----------------------------------------|            |   |                                           |                                        | 
                                         |   |            |   |                                           |                                        | 
 20 -------------------------------------|   |            |   |                                           |                                        | 
                                             |            |   |-|                                         |                                        | 
 27 -----------------------------------------|------------|   | |                                         |                                        | 
                                             |                | |                                         |                                        | 
 24 -----------------------------------|     |                | |                                         |                                        | 
                                       |-----|                | |                                         |                                        | 
 18 -----------------------------------|                      | |--------|                                |                                        | 
                                                              | |        |                                |                                        | 
 30 ----------------------------------------------------------| |        |                                |                                        | 
                                                                |        |                                |                                        | 
 13 ----------------------------------------|                   |        |                                |                                        | 
                                            |--------|          |        |-------|                        |                                        | 
  5 ----------------------------------------|        |----------|        |       |                        |                                        | 
                                                     |                   |       |                        |                                        | 
 15 -------------------------------------------------|                   |       |                        |                                        | 
                                                                         |       |------|                 |                                        | 
 14 ----------------------------------------|                            |       |      |                 |                                        | 
                                            |----------------------------|       |      |                 |                                        | 
  9 ----------------------------------------|                                    |      |                 |                                        | 
                                                                                 |      |                 |                                        | 
  2 -----------------------------------------------------------------------------|      |                 |                                        | 
                                                                                        |                 |                                        | 
 12 --------------------------------------------|                                       |                 |                                        | 
                                                |------------------------|              |-----------------|                                        | 
  7 --------------------------------------------|                        |              |                                                          |- 
                                                                         |              |                                                          | 
 17 ------------------------------------|                                |              |                                                          | 
                                        |-                               |              |                                                          | 
 10 ------------------------------------||                               |              |                                                          | 
                                         |                               |              |                                                          | 
 35 --------------------------------------------|                        |              |                                                          | 
                                        |       |                        |--------------|                                                          | 
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 26 ------------------------------------|       |                        |                                                                         | 
                                                |-----|                  |                                                                         | 
 25 -------------------------------------------||     |                  |                                                                         | 
                                               ||     |                  |                                                                         | 
 21 --------------------------------------------|     |                  |                                                                         | 
                                            |         |                  |                                                                         | 
 29 ----------------------------------------|         |                  |                                                                         | 
                                                      |------------------|                                                                         | 
 39 ------------------------------------|             |                                                                                            | 
                                        |-----------| |                                                                                            | 
 32 ------------------------------------|           | |                                                                                            | 
                                                    | |                                                                                            | 
 71 ------------------------------------|           | |                                                                                            | 
                                        |           |-|                                                                                            | 
 42 ------------------------------------|           |                                                                                              | 
                                       |            |                                                                                              | 
 41 -----------------------------------|------|     |                                                                                              | 
                                       |      |     |                                                                                              | 
 47 -----------------------------------|      |-----|                                                                                              | 
                                              |                                                                                                    | 
 34 ------------------------------------------|                                                                                                    | 
                                                                                                                                                   | 
 46 -------------------------------------------------|                                                                                             | 
                                                     |------------------------|                                                                    | 
  4 -------------------------------------------------|                        |--------------------------------------------------------------------| 
                                                                              | 
  1 --------------------------------------------------------------------------| 
 
   |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
   0               1,4             2,7             4,1             5,5             6,8             8,2             9,6            10,9            12,3 
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6. Matrizes de confusão para 17, 13 e 12 classes de ocupação 

  11 12 21 22 23 241 242 311 312 321 322 331 332 34 35 36 7 Exactidão do 
Utilizador% 

11 44 19     1            64 68,8 
12  17 1   2 7    1  3      31 54,8 
21   37  2 6 1  5     1     52 71,2 
22    37 11  1            49 75,5 
23    5 29              34 85,3 

241  1 1 1  17 4  1    1 1 3 1   31 54,8 
242  3 2   10 27  3    4      49 55,1 
311        30 5  3 7 3 8 1 1   58 51,7 
312      5 1 5 28   2 2  3 2   48 58,3 
321          43 9 2 1 3 1 2   61 70,5 
322      1    4 15  2  3 4   29 51,7 
331      2 1 10  1 6 26 5 10 1 2   64 40,6 
332       1 1   3 2 12 1 4 1   25 48,0 
34     1 1  3    3 3 15 4 3   33 45,5 
35      1   1 1 1   3 15 2   24 62,5 
36  2    1   1  1 1 1 1 4 22   34 64,7 
7                                 35 35 100,0 

 44 42 41 43 43 46 44 49 44 49 39 43 37 43 39 40 35 721  

Exactidão do 
Produtor% 100,0 40,5 90,2 86,0 67,4 37,0 61,4 61,2 63,6 87,8 38,5 60,5 32,4 34,9 38,5 55,0 100,0 Exactidão Global % 

62,3 
 

Matriz de confusão da validação da Classificação com 17 classes de ocupação 
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  11+12 21 22+23 241+242 311 312 321+322 331 332 34 35 36 7 Exactidão do 
Utilizador% 

11+12 80 1  10   1  3      95 84,2 
21  37 2 7  5    1     52 71,2 

22+23   82 1           83 98,8 
241+242 4 3 1 58  4   5 1 3 1   80 72,5 

311     30 5 3 7 3 8 1 1   58 51,7 
312    6 5 28  2 2  3 2   48 58,3 

321+322    1   71 2 3 3 4 6   90 78,9 
331    3 10  7 26 5 10 1 2   64 40,6 
332    1 1  3 2 12 1 4 1   25 48,0 
34   1 1 3   3 3 15 4 3   33 45,5 
35    1  1 2   3 15 2   24 62,5 
36 2   1  1 1 1 1 1 4 22   34 64,7 
7                         35 35 100,0 
              721  

 86 41 86 90 49 44 88 43 37 43 39 40 35 721  

Exactidão do 
Produtor% 93,0 90,2 95,3 64,4 61,2 63,6 80,7 60,5 32,4 34,9 38,5 55,0 100,0 Exactidão Global % 

70,9 
 

Matriz de confusão da validação da Classificação com 13 classes de ocupação 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  11+12 21 22+23 241+242 311 312 321+322 331 332 34+35 36 7  Exactidão do 
Utilizador% 

11+12 80 1  10   1  3     95 84,2 

21  37 2 7  5    1    52 71,2 

22+23   82 1          83 98,8 

241+242 4 3 1 58  4   5 4 1   80 72,5 

311     30 5 3 7 3 9 1   58 51,7 

312    6 5 28  2 2 3 2   48 58,3 

321+322    1   71 2 3 7 6   90 78,9 

331    3 10  7 26 5 11 2   64 40,6 

332    1 1  3 2 12 5 1   25 48,0 

34+35   1 2 3 1 2 3 3 37 5   57 64,9 

36 2   1  1 1 1 1 5 22   34 64,7 

7                       35 35 100,0 

             721  
 86 41 86 90 49 44 88 43 37 82 40 35 721  

Exactidão do 
Produtor% 93,0 90,2 95,3 64,4 61,2 63,6 80,7 60,5 32,4 45,1 55,0 100,0  Exactidão Global % 

71,8 
 

Matriz de confusão da validação da Classificação com 12 classes de ocupação 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  11 12 21 22 23 241 242 311 312 321 322 331 332 34 35 36 7  Exactidão do 
Utilizador % 

11 28 12 1   1  1      2  1   46 60,9 

12  13 3  1  4  3    1 2     27 48,1 

21  1 71  1 3  3 5     8 5    97 73,2 

22   4 16 3  2    1 1       27 59,3 

23    6 20      1      1 28 71,4 

241 1 2 11 3  4 1 7 6 1 2  1 5 6 2   52 7,7 

242  5 2 3  5 2 6 10 1   3 4  2   43 4,7 

311  3     1 15 1 9 1 4 2 6 1    43 34,9 

312   2   2  22 27 1 2 2 3 5 2 1   69 39,1 

321        1 3 59 1 2 3 23 2    94 62,8 

322   2   3 1 10 7 4 12 1 1 23 2 2   68 17,6 

331    1    5 1 4 2 24 9 17 10 1   74 32,4 

332    2     1 5 3 3 7 15 5 1   42 16,7 

34  1 1 6   1 3  4  10  10     36 27,8 

35   10   2  2 14     36 41 11   116 35,3 

36  2 1 2  1 2 1 1 5 4 4 4 15 3 14 1 60 23,3 

7     2       1 1   1 1     4 1   76 87 87,4 

 29 39 110 39 25 21 15 77 79 94 30 51 34 175 78 35 78 1009  

Exactidão do 
Produtor% 96,6 33,3 64,5 41,0 80,0 19,0 13,3 19,5 34,2 62,8 40,0 47,1 20,6 5,7 52,6 40,0 97,4 

 

Exactidão Global % 
43,51 

 

Matriz de confusão da validação do Mapa com 17 classes de ocupação 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  11+12 21 22+23 241+242 311 312 321+322 331 332 34 35 36 7  Exactidão do Utilizador% 

11+12 53 4 1 5 1 3 0 0 1 4 0 1 0 
73 

72,6 

21 1 71 1 3 3 5 0   8 5    
97 

73,2 

22+23 0 4 45 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 
55 

81,8 

241+242 8 13 6 12 13 16 4 0 4 9 6 4 0 
95 

12,6 

311 3  0 1 15 1 10 4 2 6 1    
43 

34,9 

312  2 0 2 22 27 3 2 3 5 2 1   
69 

39,1 

321+322 0 2 0 4 11 10 76 3 4 46 4 2 0 
162 

46,9 

331   1 0 5 1 6 24 9 17 10 1   
74 

32,4 

332   2 0  1 8 3 7 15 5 1   
42 

16,7 

34 1 1 6 1 3  4 10  10     
36 

27,8 

35  10 0 2 2 14 0   36 41 11   
116 

35,3 

36 2 1 2 3 1 1 9 4 4 15 3 14 1 
60 

23,3 

7   2 0 1 1   2     4 1   76 
87 

87,4 

 68 110 64 36 77 79 124 51 34 175 78 35 78 1009  

Exactidão do 
Produtor% 77,9 64,5 70,3 33,3 19,5 34,2 61,3 47,1 20,6 5,7 52,6 40,0 97,4  Exactidão Global % 

46,68 
 

Matriz de confusão da validação do Mapa com 13 classes de ocupação 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  11+12 21 22+23 241+242 311 312 321+322 331 332 34+35 36 7  Exactidão do 
Utilizador% 

11+12 53 4 1 5 1 3 0 0 1 4 1 0 
73 

72,6 

21 1 71 1 3 3 5 0   13    
97 

73,2 

22+23 0 4 45 2 0 0 2 1 0 0 0 1 
55 

81,8 

241+242 8 13 6 12 13 16 4 0 4 15 4 0 
95 

12,6 

311 3  0 1 15 1 10 4 2 7    
43 

34,9 

312  2 0 2 22 27 3 2 3 7 1   
69 

39,1 

321+322 0 2 0 4 11 10 76 3 4 50 2 0 
162 

46,9 

331   1 0 5 1 6 24 9 27 1   
74 

32,4 

332   2 0  1 8 3 7 20 1   
42 

16,7 

34+35 1 11 6 3 5 14 4 10  87 11   
152 

57,2 

36 2 1 2 3 1 1 9 4 4 18 14 1 
60 

23,3 

7   2 0 1 1   2     5   76 
87 

87,4 

             1009  
 68 110 64 36 77 79 124 51 34 253 35 78 1009  

Exactidão do 
Produtor% 77,9 64,5 70,3 33,3 19,5 34,2 61,3 47,1 20,6 34,4 40,0 97,4 

 

Exactidão Global % 
 50,25 

 

Matriz de confusão da validação do Mapa com 12 classes de ocupação 


