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RESUMO 

As dunas correspondem a processos de sedimentação eólica, que podem estar tanto nas áreas 

costeiras marinhas, como no interior do continente com algumas diferenças na modelagem. No 

Sul do deserto do Atacama, no Norte do Chile, há um conjunto de seis campos de dunas 

intermontanhas chamadas Mar de Dunas do Atacama, as quais têm tipologias complexas de 

dunas do deserto, que podem ser ativas, semiativas ou estabilizadas. O seu monitoramento é 

conveniente para conhecer detalhes sobre a possível invasão de areias das dunas ao sul do rio 

Copiapó. Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo avaliar os métodos de classificação 

supervisionada Random Forest, CART e SmileCART com imagens Landsat 5 e 8 através de 

duas metodologias de amostragens (aleatória e estratificada) na plataforma em nuvem Google 

Earth Engine, a fim de verificar qual método oferece o melhor resultado para o mapeamento 

temporal (1986 – 2020) do Mar de Dunas do Atacama. Para conseguir este objetivo, foram 

criados polígonos para as classes para a realização da amostragem aleatória estratificada e chave 

de interpretação para amostragem aleatória simples. O processo de avaliação da acurácia foi 

feito através de imagens Sentinel 2 com amostragem aleatória, com amostras diferentes das de 

treinamento e das de avaliação. Com isso foi garantida uma amostragem adequada em cada 

classe para calcular as medidas e índices de acurácia (concordância) para os mapas resultantes 

da classificação supervisionada. Observou-se como resultados para os algoritmos testados, que 

os três algoritmos foram eficientes para o mapeamento das dunas do Atacama, entretanto, a 

técnica de classificação supervisionada por CART, com a metodologia da amostragem aleatória 

simples, representa o melhor desempenho, já que, entre os métodos testados, a classificação 

supervisionada feita por este algoritmo, foi superior às demais técnicas de classificação. Os 

resultados apresentados nos mapeamentos da evolução temporal da área de estudo com a 

aplicação do algoritmo CART e a metodologia de amostragem aleatória simples, permitem a 

obtenção de informações para o entendimento da dinâmica espacial, a qual caracteriza-se pela 

variação (aumento, estabilidade ou redução) das classes da área de estudo para os anos 1986, 

1991, 2001, 2011 e 2020. Os resultados mostraram que a aplicação dos algoritmos utilizados, 

as metodologias de amostragens aleatórias e estratificadas, junto com a plataforma em nuvem 

do Google Earth Engine, possibilitaram mapear a área das Dunas do Atacama e proporcionar 

uma visão sistêmica (de conjunto) das principais mudanças ocorridas na paisagem. Estas 

transformações, foi possível compara-las em diferentes períodos, desta forma possibilitando 

identificar as principais classes na área e serem quantificadas em um período correspondente a 

1986 até 2020. 

 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Processamento Digital de Imagens, Índices de 

Acurácia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The dunes correspond to wind sedimentation processes, which can be found in marine coastal 

areas and in the interior of the continent with some differences in modeling. In the south of the 

Atacama Desert, in northern Chile, there are a set of six inter-mountain dune fields called Mar 

de Dunas do Atacama, which have complex types of desert dunes, which can be active, semi-

active or stabilized. Its monitoring is convenient to know details about the possible invasion of 

sand from the dunes south of the Copiapó River. Thus, this research aims to evaluate three 

methods of supervised classification with Landsat 5 and 8 images: Random Forest, CART and 

SmileCART through two sampling methodologies (random and stratified) on the Google Earth 

Engine cloud platform, in order to verify which method offers the best result for the temporal 

mapping (1986 - 2020) of the Atacama Dunes Sea. To achieve this goal, polygons were created 

for the classes to perform stratified random sampling and a key interpretation for simple random 

sampling. The accuracy assessment process was performed using Sentinel 2 images with 

random sampling, with samples different from those of training and evaluation. With this, an 

adequate sampling in each class was guaranteed to calculate the measures and indexes of 

accuracy (concordance) for the maps resulting from the supervised classification. It was 

observed as results for the tested algorithms, that the three algorithms were efficient for 

mapping the Atacama dunes, however, the CART supervised classification technique, with the 

simple random sampling methodology, represents the best performance, since, among the tested 

methods, the supervised classification made by this algorithm, was superior to the other 

classification techniques. The results presented in the mapping of the temporal evolution of the 

study area with the application of the CART algorithm and the simple random sampling 

methodology, allow obtaining information for understanding the spatial dynamics, which is 

characterized by variation (increase, stability or reduction) of the classes in the study area for 

the years 1986, 1991, 2001, 2011 and 2020. The results showed that the application of the 

algorithms used, the methodologies of random and stratified sampling, together with the Google 

Earth Engine cloud platform, made it possible to map the Atacama Dunes area and provide a 

systemic view (as a whole) of the main changes that occurred in the landscape. These 

transformations made it possible to compare them in different periods, thus making it possible 

to identify the main classes in the area and to be quantified in a period corresponding to 1986 

until 2020. 

Keywords: Remote Sensing, Digital Image Processing, Accuracy Indexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Las dunas corresponden a procesos de sedimentación eólica, que se pueden encontrar tanto en 

zonas costeras marinas como en el interior del continente con algunas diferencias en su 

modelado. En el sur del desierto de Atacama, en el norte de Chile, hay un conjunto de seis 

campos de dunas intermontanas denominados Mar de Dunas de Atacama, las cuales son tipos 

complejos de dunas desérticas, que pueden ser activas, semiactivas o estabilizadas. Su 

monitoriamento es conveniente para conocer detalles sobre la posible invasión de arena de las 

dunas al sur del río Copiapó. Así, esta investigación tiene como objetivo evaluar tres métodos 

de clasificación supervisionada: Random Forest, CART y SmileCART con imágenes Landsat 

5 y 8 mediante dos metodologías de muestreo (aleatorio y estratificado) en la plataforma en 

nube Google Earth Engine, con el fin de verificar qué método ofrece el mejor resultado. para el 

mapeo temporal (1986 - 2020) del Mar de Dunas de Atacama. Para lograr este objetivo, se 

crearon polígonos para las clases o categorías para la realización del muestreo aleatorio 

estratificado y de llave de interpretación para el muestreo aleatorio simple. El proceso de 

evaluación de precisión se realizó mediante imágenes Sentinel 2 con un muestreo aleatorio, con 

diferentes muestras de entrenamiento y de evaluación. Con esto, se garantizó un muestreo 

adecuado en cada clase para calcular las medidas e índices de precisión (concordancia) de los 

mapas resultantes de la clasificación supervisionada. Se observó como resultados para los 

algoritmos testados, que los tres fueron eficientes para mapear las Dunas de Atacama, sin 

embargo, la técnica de clasificación supervisada CART, con la metodología de muestreo 

aleatorio simple, representó el mejor desempeño, ya que, entre los métodos probados, la 

clasificación supervisionada realizada por este algoritmo, fue superior a las otras técnicas de 

clasificación. Los resultados presentados en los mapas de evolución temporal del área de 

estudio con la aplicación del algoritmo CART y la metodología de muestreo aleatorio simple, 

permiten obtener información para comprender la dinámica espacial, la cual se caracteriza por 

variación (aumento, estabilidad o reducción) de las clases en el área de estudio para los años 

1986, 1991, 2001, 2011 y 2020. Los resultados mostraron que la aplicación de los algoritmos 

utilizados, las metodologías de muestreo aleatorio y estratificado, junto con la plataforma en 

nube Google Earth Engine, permitió mapear el área de las Dunas de Atacama y brindar una 

visión sistémica (en su conjunto) de los principales cambios en el paisaje. Estas 

transformaciones permitieron compararlas en diferentes períodos, lo que permitió identificar 

las principales clases de la zona y cuantificarlas en un período correspondiente a 1986 hasta 

2020. 

Palabras clave: Sensoriamento Remoto, Procesamiento Digital de Imágenes, Índices de 

Precisión. 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Estrutura da Dissertação........................................................................................... 25 

Figura 2. Fotografia da cidade de Copiapó. Fonte: Radio Antara. .......................................... 26 

Figura 3. Mapa da área de estudo. Em polígonos de cor laranja se localiza Mar de Dunas do 

Atacama segundo CASTRO et al., (2012). .............................................................................. 27 

Figura 4. Convergência oceano-continente. Esse tipo de convergência ocorre entre uma placa 

oceânica e uma placa continental. A placa continental cavalga sobre a placa oceânica, já que é 

mais leve e subduz mais dificilmente que a crosta oceânica.. .................................................. 28 

Figura 5. Tipos clima na área de estudo. ................................................................................. 30 

Figura 6. Mapa Geomorfológico da área de estudo. ............................................................... 32 

Figura 7. Mapa de altitudes da área de estudo. ....................................................................... 34 

Figura 8. Geologia da área de estudo ...................................................................................... 35 

Figura 9. Rede de drenagem da área de estudo ....................................................................... 37 

Figura 10. Classes convencionais para definir a Capacidade de Uso do solo ......................... 38 

Figura 11. Vegetação da área de estudo PLISKOFF (2014) ................................................... 41 

Figura 12. Processo formação de dunas .................................................................................. 43 

Figura 13. Classificação das dunas segundo SOBRINHO (2004):  A: Barcanes. B: Transversal. 

C: Parabólica. D: Longitudinal. E: Barcanoides. F: Em Estrela............................................... 46 

Figura 14. Duna longitudinal no Mar de Dunas na região do Atacama.. ................................ 47 

Figura 15. Mar de Dunas do Atacama. Dunas transgressivas. ................................................ 47 

Figura 16. Mar de Dunas do Atacama. Sistema Transverso-transgresivo.. ............................ 48 

Figura 17. Mar de Dunas do Atacama. Parabólicas.. .............................................................. 48 

Figura 18. Exemplos de formas das dunas do Mar de Dunas de Atacama. A: Barcanes B: Em 

estrela C: Transversal compostas D: Transversal. E: Transversales. Fonte: Imagens Landsat em 

CASTRO et al., (2012). ............................................................................................................ 49 

Figura 19. Espectro eletromagnético. ...................................................................................... 50 

Figura 20. Exemplos de espectros de reflectância de vegetação, rocha carbonática e solo com 

óxido de ferro, com indicação das bandas de absorção dos seus principais constituintes. ...... 52 

Figura 21. Curvas de reflectância espectral das areias (sand), vegetação do deserto e não do 

deserto segundo LAM et al., (2012). ........................................................................................ 52 

Figura 22. Exemplos de valores de NDVI em uma folha........................................................ 53 

Figura 23. Computação em nuvem (cloud computing). .......................................................... 56 

Figura 24. Área de trabalho na Plataforma Google Earth Engine. .......................................... 57 

Figura 25. Metodologia de algoritmos para classificação. ...................................................... 58 

file:///C:/Users/lesan/OneDrive/Escritorio/Mestrado/Tese%20Defesa%20%20Leonel%2024_08_20.docx%23_Toc49158479


Figura 26. Tipos de amostragem: A: Aleatórias B: Estratificadas C: Sistemáticas D: 

Agregação. ................................................................................................................................ 71 

Figura 27. Fluxograma Metodológico do Desenvolvimento da Pesquisa. Ela tem cinco estados 

os quais são: criação dos polígonos para as classes (gris), treinamento para classificação 

(amarelo), resultados dos mapas classificados (verde), processo de validação dos mapas 

(laranja) e os cálculos de índices de concordância. .................................................................. 74 

Figura 28. Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI)..................................... 76 

Figura 29. Índice de Areia por Diferença Normalizada (NDSaI). .......................................... 77 

Figura 30. Mapa de localização dos polígonos das classes para fazer mapeamento 

supervisionado com amostras estratificadas segundo as seis categorias .................................. 80 

Figura 31. Imagens Landsat 5 (RGB) da área de estudo. A: Cores naturais da combinação das 

bandas 321. B: Combinação 741 para identificação de rochas. C: Cores naturais simuladas da 

combinação 543. D: Falsas cores Infravermelho da combinação 432. .................................... 84 

Figura 32. Imagem do Code Editor da Plataforma Google Earth Engine. .............................. 85 

Figura 33. Imagem da consola de Code Editor da plataforma Google Earth Engine num 

processo de amostragem estratificada para a classificação supervisionada. ............................ 85 

Figura 34. Resultados dos mapas com classificação supervisionada com amostragem 

estratificada segundo os algoritmos Random Forest (A), Cart (B) e SmileCart (C). ............... 87 

Figura 35. Resultados dos mapas com classificação supervisionada com amostragem aleatório 

simples segundo os algoritmos Random Forest (A), Cart (B) e SmileCart (C). ...................... 88 

Figura 36. Resultados da classificação dos algoritmos baseado nas matrizes de confusão 

segundo a amostragem aleatória estratificada. ......................................................................... 90 

Figura 37. Resultados da classificação dos algoritmos baseado nas matrizes de confusão 

segundo a amostragem aleatória simples. ................................................................................ 91 

Figura 38. Resultados de Erros de Comissão e Omissão para os algoritmos RF, CART e 

SmileCART baseado na amostragem aleatório estratificado ................................................... 94 

Figura 39. Resultados de Erros de Comissão e Omissão para os algoritmos RF, CART e 

SmileCART baseado na amostragem aleatório simples ........................................................... 97 

Figura 40. Resultados do índice de simultaneidade geográfica para amostragem aleatória 

estratificada. .............................................................................................................................. 98 

Figura 41. Resultados do índice de simultaneidade geográfica para amostragem aleatória 

simples. ..................................................................................................................................... 99 

Figura 42. Cálculo total de Simultaneidade Geográfica. ......................................................... 99 



Figura 43. Mapas com evolução temporal das áreas das classes nos anos 1986, 1991, 2001 

2011 e 2020. ........................................................................................................................... 101 

Figura 44. Evolução temporal das classes da área de estudo para os anos 1986, 1991, 2001, 

2011 e 2020. ........................................................................................................................... 102 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Fatiamento NDVI baseado em SANTOS et al., (2018). .......................................... 54 

Tabela 2. Qualidade da classificação associada ao índice Kappa. Fonte: LANDIS; KOCH 

(1977). ...................................................................................................................................... 66 

Tabela 3. Matriz de confissão genérica entre dois mapas temáticos. ...................................... 69 

Tabela 4. interpretação da correspondência entre dois mapas com índice de Simultaneidade 

Geográfica. ............................................................................................................................... 69 

Tabela 5. Dados da imagem utilizado na pesquisa .................................................................. 82 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1. Anos de funcionamento, cobertura de repetição e os principais instrumentos de 

satélites Landsat. Fonte: (USGS, 2016).................................................................................... 55 

Quadro 2. Características das imagens de satélite adquiridas pelos sensores do Programa 

Landsat 5-8. Fonte: (USGS, 2016). .......................................................................................... 55 

Quadro 3. Matriz de confusão ................................................................................................. 62 

Quadro 4. Comparação entre píxeis interpretador e descritos no campo. Fonte: SILVA (2018).

 .................................................................................................................................................. 65 

Quadro 5. Nomes das Classes, sua área em Km2 e percentagem de cada classe. ................... 78 

Quadro 6. Rochas do SERNAGEOMIN (2003) para a criação da classe Afloramento rochoso.

 .................................................................................................................................................. 79 

Quadro 7. Tipos de material geológico que está composto a classe solo exposto. ................. 79 

Quadro 8. Chave de interpretação realizada para o mapeamento das classes temáticas 

(Composição RGB). ................................................................................................................. 81 

Quadro 9. Desenho da amostragem para amostragem aleatório estratificado para classificação 

supervisionada. As amostras (pontos num pixel) tem um 60% para treinamento e 40% para 

validação ................................................................................................................................... 82 



Quadro 10. Desenho da amostragem para amostragem aleatório simples para classificação 

supervisionada. As amostras (pontos num pixel) tem um 60% para treinamento e 40% para 

validação ................................................................................................................................... 83 

Quadro 11. Nomes das classes para processo de avaliação dos mapas com classificação 

supervisionada .......................................................................................................................... 89 

Quadro 12. Resultado da matriz de erro para o algoritmo Random Forest com a metodologia 

de amostragem aleatório estratificado .................................................................................... 115 

Quadro 13. Resultado da matriz de erro para o algoritmo Cart com a metodologia de 

amostragem aleatório estratificado ......................................................................................... 116 

Quadro 14. Resultado da matriz de erro para o algoritmo SmileCart com a metodologia de 

amostragem aleatório estratificado. ........................................................................................ 117 

Quadro 15. Resultado da matriz de erro para o algoritmo Random Forest com a metodologia 

de amostragem aleatório simples. ........................................................................................... 118 

Quadro 16. Resultado da matriz de erro para o algoritmo CART com a metodologia de 

amostragem aleatório simples. ............................................................................................... 119 

Quadro 17. Resultado da matriz de erro para o algoritmo SmileCART com a metodologia de 

amostragem aleatório simples. ............................................................................................... 120 

Quadro 18. Resultados dos índices Exatidão Global, Kappa, PABAK, TAU e Simultaneidade 

Geográfica segundo os algoritmos Random Forest, Cart e SmileCart com a metodologia de 

amostragem estratificado. ....................................................................................................... 121 

Quadro 19. Resultados dos índices Exatidão Global, Kappa, PABAK, TAU e Simultaneidade 

Geográfica segundo os algoritmos Random Forest, Cart e SmileCart com a metodologia de 

amostragem simples. .............................................................................................................. 121 

Quadro 20. Evolução temporal para os anos 1986, 1991, 2001, 2011 e 2020 em Km2 baseado 

em algoritmo CART com amostragem aleatório simples. ..................................................... 121 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

API Interface de Programação de Aplicativo 

CART Arvore de Classificação e Regressão 

CIREN Centro de Informação de Recursos Naturais do Chile 

DGA Direção Geral Águas do Chile 

DPA Divisão Política Administrativa do Chile 

EC Erro de Comissão 

ENOS El Niño - Oscilação Sul 

EO Erro de Omissão 

FAO Food and Agriculture Organization 

GEE Google Earth Engine 

IK Índice de Concordância Kappa 

M.S.N.M. Metros sobre o nível do mar 

NDVI Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

PABAK Prevalence and Bias Adjusted Kappa 

PPGM 
Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da 

Terra e do Ambiente 

RADAR Radio Detection and ranging 

RF Random Forest 

SERNAGEOMIN Serviço Geológico do Chile 

RGB Red (vermelho), Green (verde) e Blue (azul) 

SIG Sistema de Informação Geográfica 

SmileCART Smile Arvore de Classificação e Regressão 

SR Sensoriamento Remoto 

SRTM Shuttle Radar Topography Mission 

TAU Coeficiente de concordância Tau (t) 

TOA Top of Atmosphere 

UEFS Universidade Estadual de Feira de Santana 

UFRO Universidade da Fronteira do Chile 

UTM Universal Transversal de Mercator 

WGS 84 World Geographic System 1984 

 



SUMÁRIO 

RESUMO ................................................................................................................................... 8 

LISTA DE FIGURAS .............................................................................................................. 11 

LISTA DE QUADROS ............................................................................................................ 13 

CAPÍTULO I: CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................ 18 

1.1. Introdução .................................................................................................................. 18 

1.2. Perguntas norteadoras da pesquisa............................................................................. 23 

1.3. Objetivos ........................................................................................................................ 23 

1.3.1. Geral ........................................................................................................................ 23 

1.3.2. Específicos .............................................................................................................. 23 

1.4. Estrutura da Dissertação ................................................................................................ 24 

CAPÍTULO II: ÁREA DE ESTUDO ....................................................................................... 26 

2.1. Localização da Área de Estudo ...................................................................................... 26 

2.2. Aspectos Fisiográficos ................................................................................................... 28 

CAPÍTULO III: REFERENCIAL TEÓRICO .......................................................................... 42 

3.1. Ambientes Dunares ........................................................................................................ 42 

3.1.1. Tipos de Dunas ........................................................................................................ 44 

3.1.2. Mar de Dunas do Atacama (Ergs) ........................................................................... 47 

3.2 Sensoriamento Remoto ................................................................................................... 50 

3.2.1. Comportamento Espectral dos Alvos Naturais ....................................................... 51 

3.2.2. Índices Espectrais .................................................................................................... 53 

3.2.3. Programa Landsat .................................................................................................... 55 

3.3. Processamento em Nuvem de Dados de Sensoriamento Remoto .................................. 56 

3.3.1. Google Earth Engine ............................................................................................... 56 

3.4. Algoritmos para classificação ........................................................................................ 58 

3.4.1. Árvore de Classificação e Regressão (CART) ........................................................ 59 

3.4.2. Classificador SmileCart .......................................................................................... 60 

3.4.3. Random Forest (RF) ................................................................................................ 60 

3.5. Avaliação da Qualidade dos Dados ............................................................................... 61 

3.5.1. Matriz de Confusão ................................................................................................. 62 

3.6. Tipos de Amostragem para validação dos mapas .......................................................... 70 

 



CAPÍTULO IV: METODOLOGIA PROPOSTA .................................................................... 72 

4.1. Material e Métodos ........................................................................................................ 72 

CAPÍTULO V: RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................... 75 

5.1. Resultados dos Índices Espectrais ................................................................................. 75 

5.1.1. Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) ...................................... 75 

5.2. Desenho da amostragem aleatório e estratificado .......................................................... 78 

5.2.1. Amostragem aleatório estratificado ........................................................................ 78 

5.2.2. Amostragem aleatório ............................................................................................. 81 

5.3. Processamento dos dados da amostragem ..................................................................... 82 

5.3.1. Treinamento para a classificação supervisionada ................................................... 82 

5.3.2. Processamento no GEE ........................................................................................... 85 

5.3.3. Mapas da classificação supervisionada ................................................................... 86 

5.4. Análises da acurácia dos mapeamentos supervisionados. ............................................. 86 

5.4.1. Processo de validação dos mapas ............................................................................ 86 

5.4.2. Cálculo de medidas é índices de concordância. ...................................................... 89 

5.4.3. Resultados da classificação dos algoritmos ............................................................ 89 

5.4.4. Erros de Comissão e Omissão (EC e EO) ............................................................... 92 

5.4.5. Simultaneidade Geográfica ..................................................................................... 98 

5.5. Evolução temporal da área de estudo........................................................................... 100 

CAPÍTULO VI: CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................... 103 

6.1 Conclusões e recomendações ........................................................................................ 103 

REFERENCIAS ..................................................................................................................... 105 

APÊNDICES .......................................................................................................................... 115 

 

 



 

18 

 

CAPÍTULO I: CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1. Introdução 

As dunas são acumulações de areia muito importantes na paisagem dos desertos e 

áreas costeiras. As dunas correspondem a processos de sedimentação eólica que podem estar 

tanto nas áreas costeiras marinhas como no interior do continente com algumas diferenças na 

modelagem. As dunas costeiras são fenômenos que se produzem, uma vez realizados outros 

processos, tais como erosão, sedimentação e transportes continentais. É assim que as dunas 

definem um processo e não uma forma (BÖRGEL, 1963). A intensidade e complexidade dos 

processos ou mecanismos que originam as dunas podem caracterizá-las numa única forma ou 

num conjunto de pequenas acumulações, porém, muito ampliadas. 

No sul do deserto de Atacama, há um conjunto de seis campos de dunas 

intermontanas com tipologias complexas de dunas do deserto ativas, semiativas e estabilizadas. 

Elas são uma herança de condições morfoclimáticas passadas (CASTRO et al., 2012). O 

conjunto de dunas é chamado Mar de Dunas do Atacama e cobre uma área de 335 km2  e a área 

total de estudo tem 2.998 Km2. A singularidade das formas destas dunas do deserto e seu grande 

volume se constituem num conjunto notável de paisagem cênica, de relevância regional e 

nacional, localizado nas proximidades da cidade de Copiapó, no Norte do Chile. 

O monitoramento da localização atual das Dunas do Atacama é conveniente para 

conhecer se existe invasão de areias das dunas ao sul do rio Copiapó, e assim definir se existe 

a presença de desertização, o que é típico nos limites do deserto. Nesse sentido, é interessante 

estudar e assim saber a localização do Mar de Dunas do Deserto de Atacama, que poderia estar 

avançando em direção ao sul do Chile, de modo que podem afetar à agricultura, áreas urbanas 

e mobilizações da população. 

A desertização é um processo natural em que uma área varia de úmida a desértica, 

sem intervenção humana. Pode haver várias causas, como fatores astronômicos, 

geomorfológicos ou dinâmicos e tal processo localiza-se nas margens dos desertos 

MENDONÇA (1990). Segundo LAM et al., (2012), a maioria dos estudos de sensoriamento 

remoto em desertos se concentra apenas no monitoramento da vegetação. No entanto, a 

aplicação da invasão de dunas de areia em tais estudos melhoraria muito a precisão dos critérios 

de predição para áreas propensas a este risco. 
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As dunas do Atacama são consideradas um geopatrimônio quem tem uma alta 

vulnerabilidade às atividades antrópicas como: 

 Mineração 

 Rally 

 Exercícios militares 

 Trânsito de veículos motorizados 

 Trânsito de pessoas 

Desde 2009 é realizado o Rally Dakar, competição internacional em que o Mar de 

Dunas do Atacama e seu entorno representam uma etapa de grande relevância devido à extensão 

das dunas e à diversidade de obstáculos que motocicletas, carros e caminhões devem cruzar, os 

que são os principales agentes antrópicos que poderia altera a morfologia das dunas. A 

mineração de ferro é outra atividade relevante que ocorre no subsolo da serra costeira de 

Copiapó, onde estão localizadas as dunas. Atualmente existem tarefas de exploração nas jazidas 

das minas San José, Las Adrianitas e Cerro Negro, abastecidas por três subestações elétricas 

localizadas ao redor do Mar de Dunas. 

É assim que, as dunas podem ser um geopatrimônio, como também, pode seu 

avance ter incidência nas áreas urbanas, estradas, cultivos, vegetação nativa e na desertização. 

Logo, é importante ser realizado monitoramento e contenção para as areias das dunas, sendo o 

sensoriamento remoto muito útil para este propósito. 

O Sensoriamento Remoto (SR) é o emprego de imagens da superfície da Terra para 

a realização de estudos. Ele refere-se à obtenção de informações sem o contato direto entre o 

pesquisador ou o equipamento e o objeto de estudo. No início essa técnica era utilizada através 

de fotografias aéreas tiradas a partir de balões, já no século XIX, e atualmente mais 

instrumentalizada, preferencialmente, por satélites, aviões e drones. 

Segundo MENESES; ALMEIDA (2012), o sensoriamento remoto tem como um 

dos seus principais objetivos a extração das informações contidas nas imagens e a sua 

codificação em documentos que possam ser lidos nas formas de tabelas, gráficos ou mapas. 

Para extrair informações das imagens é necessário estabelecer métodos de análises com regras 

claras e lógicas, para que possam ser replicadas por qualquer analista na interpretação do 

significado do dado. 
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Existem diversos métodos de classificação de imagens em uso, que podem ser 

divididos segundo diferentes critérios: classificação paramétrica e não-paramétrica, 

classificação espectral e espacial, e classificação supervisionada ou não-supervisionada. Há 

ainda a possibilidade de dividir os classificadores em classificação por pixel ou por regiões. A 

maioria dos classificadores ou algoritmos executa a classificação por pixel, que se utiliza 

somente da informação espectral de cada pixel para encontrar regiões homogêneas, a partir de 

medidas de distâncias ou de probabilidades de um pixel pertencer a uma classe específica 

MENESES; ALMEIDA (2012). 

Segundo VALE (2018), o processo de classificação supervisionada de imagens, a 

qual é usada nesta pesquisa, apresenta vantagens e desvantagens. A principal vantagem é que o 

analista tem maior controle sobre o processo, como por exemplo, pré-definir classes e 

identificar possíveis imprecisões graves pela análise das áreas de treinamento. A principal 

desvantagem é que o analista impõe uma determinada estrutura de classificação aos dados, 

através da definição prévia das classes ou categorias da informação. 

A classificação supervisionada se baseia na identificação de diferentes classes com 

comportamentos espectrais diferenciados. Para isso, algoritmos de classificação são adotados 

para extrair as feições de interesse em um espaço multidimensional (BERNARDI et al., 2007). 

Os algoritmos de classificação supervisionada nesta pesquisa são: Random Forest, Árvore de 

Classificação e Regressão (CART) e SmileCART. 

O algoritmo de Random Forest (RF) ou Floresta Aleatória, introduzido por 

BREIMAN (2001), é um termo geral para métodos de conjunto de dados utilizando 

classificadores do tipo árvore. O RF constrói uma grande quantidade de árvores de decisão de 

subconjunto de dados a partir de um treinamento único definido. Tal treinamento é realizado 

usando um meta-algoritmo para melhorar a classificação e a regressão de modelos de acordo 

com a estabilidade e a precisão da classificação (bagging) (DRUMMOND et al., 2017). Logo, 

em síntese pode-se afirmar que o RF é um algoritmo de aprendizagem supervisionada que cria 

várias árvores de decisão e as combina para obter uma predição com maior acurácia e mais 

estabilidade. 

O classificador definido como Árvore de Classificação e Regressão (CART) é um 

classificador de árvore de decisão que é construído a partir de um conjunto de dados de 

treinamento usando o conceito de entropia de informações (BISHOP, 2006). Em cada nó da 

árvore, um atributo dos dados que dividem seu conjunto de amostras em subconjuntos 
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enriquecidos em uma classe ou outra é selecionado. Seu critério é o ganho de informação 

normalizado que resulta da escolha de um atributo para dividir os dados. O atributo com o maior 

ganho de informação normalizado é escolhido para tomar a decisão. O algoritmo então recorre 

às listas menores.  

Uma desvantagem do classificador é a considerável sensibilidade ao conjunto de 

dados de treinamento, de forma que uma pequena mudança nos dados de treinamento pode 

resultar em um conjunto muito diferente de subconjuntos (BISHOP, 2006). 

Para fazer a classificação supervisionada, se usou a plataforma Google Earth 

Engine (GEE), a qual é uma plataforma de análise geoespacial baseada na nuvem, que permite 

aos usuários visualizar e analisar imagens de satélite do nosso planeta. Cientistas e organizações 

sem fins lucrativos usam o GEE em pesquisas de sensoriamento remoto, na previsão de 

epidemias, no gerenciamento de recursos naturais, entre diversas outras aplicações. Outras 

capacidades de GEE é a integração com as linguagens de programação Python e JavaScript por 

meio da interface de programação usando o comando Application Programming Interface 

(API). 

O editor de código (code editor) do GEE ajuda no desenvolvimento dos algoritmos 

Random Forest, CART e SmileCART de maneira rápida e interativa, com acesso instantâneo a 

petabytes de dados. É um ambiente de desenvolvimento integrado online para prototipagem 

rápida e visualização de análises espaciais complexas usando a API de Javascript. 

Ao obter os mapeamentos a partir dos classificadores (algoritmos), uma etapa 

importante é a validação ou avaliação de precisão dos mapas, sendo este um dos componentes 

integrantes da maioria dos projetos de mapeamento que incorporam dados detectados 

remotamente (CONGALTON; GREEN, 2001). É assim, que na década de 1980, o uso da matriz 

de erros se tornou uma ferramenta comum para representar a precisão de categorias de mapas 

individuais.  

É assim que, a avaliação ou validação da precisão é um componente essencial de 

qualquer projeto que emprega dados espaciais. Existem várias razões pelas quais essa avaliação 

é tão importante, segundo CONGALTON; GREEN (2001) incluindo, por exemplo: 

 A capacidade de comparar quantitativamente diferentes metodologias de avalição; 

e, 

 A capacidade de usar as informações resultantes da sua análise de dados espaciais 
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em algum processo de tomada de decisão. 

Também é que cada vez mais comum que alguma medida de precisão seja incluída 

nos requisitos de contrato de muitos projetos de mapeamento. Portanto, uma precisão válida 

não é apenas útil, mas pode ser necessária (CONGALTON; GREEN, 2009).  

 A avaliação da precisão determina a qualidade do mapa criado a partir de dados 

detectados remotamente. A avaliação da precisão pode ser qualitativa ou quantitativa, cara ou 

barata, rápida ou demorada, bem projetada e eficiente ou aleatória. Por conseguinte, o objetivo 

da avaliação da precisão quantitativa é a identificação e medição de erros no mapa 

(CONGALTON; GREEN, 2009). Nesse sentido, esse autor informa que não existe um 

procedimento único para realizar uma avaliação de precisão posicional ou temática. No entanto, 

todas as avaliações de precisão incluem três etapas fundamentais: 

 Desenho das amostras de avaliação de precisão; 

 Coletar dados para cada amostra, e 

 Análise dos resultados. 

Os analistas geralmente precisam comparar várias técnicas, algoritmos, analistas ou 

intérpretes para testar qual é o melhor. Além disso, deve-se verificar se as informações 

derivadas dos dados detectados remotamente foram usadas em algum processo de tomada de 

decisão (ou seja, análise GIS) (CONGALTON; GREEN, 2009). 

Sendo assim, nesta dissertação, se procura avaliar o melhor algoritmo para o 

mapeamento supervisionado, num ambiente de dunas do deserto, a partir da plataforma de 

análise geoespacial Google Earth Engine (GEE), baseada na nuvem, aplicando os algoritmos 

Random Forest, CART e SmileCART, além de índices de acurácia (precisão): Erros de 

Omissão (EO) e Erros Comissão (EC), Exatidão Global (Overall accuracy), Índice de Kappa, 

PABAK, Coeficiente de concordância Tau (t) e Simultaneidade Geográfica (SG).  

Foram selecionadas para o estudo das Dunas de Atacama as classes ou categorias: 

mar de dunas, área urbana, vegetação, areias, afloramentos rochosos e solo exposto. 
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1.2.Perguntas norteadoras da pesquisa 

A principal pergunta norteadora desta pesquisa é: É possível calcular a extensão 

ocupada pelas dunas de Atacama a partir de mapeamentos com base em classificação 

supervisionada usando dados de sensoriamento remoto em nuvem?. 

E em maior detalhe responder: 

 Qual seria o melhor algoritmo para fazer um mapeamento com uma classificação 

supervisionada numa área com areias dunares localizadas em clima desértico 

como é no deserto do Atacama?. 

 Para esta área de estudo, é melhor um estudo com amostragem aleatório 

estratificado ou uma amostragem aleatório simples baseado em chave de 

interpretação?. 

 Como seriam os resultados das outras classes ou categorias realizadas pela 

classificação supervisionada na mesma área de estudo?. 

 Como seriam os resultados das áreas das classes num estudo da evolução 

temporal entre os anos 1986 e 2020?. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Geral 

Avaliar três algoritmos na plataforma Google Earth Engine, a fim de verificar qual 

método oferece melhores resultados para o mapeamento temporal do Mar de Dunas do 

Atacama, no norte do Chile. 

1.3.2. Específicos 

 Desenhar amostragem aleatória estratificada para criação de polígonos das 

classes e amostras para mapeamento supervisionado. 

 Desenhar amostragem aleatória simples baseado em chave de interpretação para 

criação das classes e amostras para mapeamento supervisionado. 

 Processar dados da amostragem na plataforma Google Earth Engine. 

 Analisar os resultados dos mapeamentos supervisionados a partir de índices de 

acurácia. 

 Aplicar o melhor algoritmo segundo os índices de acurácia para um estudo 

temporal da evolução das áreas de cada classe entre os anos 1986 até 2020. 
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1.4. Estrutura da Dissertação 

A dissertação está estruturada em seis capítulos (Figura 1). No primeiro capítulo, 

tem- se a introdução, pergunta da pesquisa e os objetivos que norteiam o presente trabalho. 

O segundo capítulo mostra a localização da área de estudo e os fatores físicos da 

área de estudo os quais são: alturas, geologia, geomorfologia, solos, vegetação, hidrologia, 

vento e clima. 

O terceiro capítulo compõe o referencial teórico o qual faz uma descrição dos 

ambientes dunares, o mar de dunas do Atacama, sensoriamento remoto como o comportamento 

espectral dos alvos, os índices espectrais e o programa Landsat. Neste capitulo também se inclui 

uma descrição do processamento em nuvem com Google Earth Engine, os algoritmos para 

classificação supervisionada, a matriz de confusão, índices de accurácia e os tipos de 

amostragens. 

O quarto capítulo consiste na metodologia proposta para a pesquisa a qual tem seis 

etapas. A primeira é a criação das seis classes ou categorias que se dividirá a área de estudo e 

assim ter os polígonos para as amostras estratificadas. Nesta primeira etapa também é feito o 

amostragem aleatório simples com com chave de interpretação. A segunda etapa é o 

treinamento dos algoritmos para a classificação supervisionada. A terceira etapa são os 

resultados dos mapas com classificação supervisionada através dos algoritmos. A quarta etapa 

é o processo de validação dos mapas com os pontos de validação com a imagem Sentinel 2 e 

aplicação da matriz de confusão. Na quinta etapa são realizados os cálculos para determinar os 

índices de acurácia e concordância dos mapeamentos com classificação supervisionada, para 

logo, na última etapa, analizar a evolução temporal das áreas das classes entre os anos 1986 até 

2020. 

O quinto capítulo serão apresentados os resultados e a discussão em relação aos 

resultados dos índices espectrais, o desenho da amostragem aleatorio (chave de interpretação) 

e estratificado (poligonos), resultados dos processamentos, análisis da acurácia dos 

mapeamentos e análisis da evolução temporal das classes da área de estudo.  

 No sexto capítulo são apresentadas as considerações finais compondo as 

conclusões e recomendações desta pesquisa. 
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Figura 1. Estrutura da Dissertação. 
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CAPÍTULO II: ÁREA DE ESTUDO 

2.1. Localização da Área de Estudo 

No sul do deserto do Atacama, há um conjunto de seis campos de dunas 

intermontanhas com tipologias complexas de dunas do deserto ativas, semiativas e estabilizadas 

chamado Mar de Dunas do Atacama localizado entre 7.011.154 a 6.977.330 (Norte) e 324.761 

a 391.327 (Leste) no sistema de coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM), datum 

WGS 84 hemisfério Sul, na região do Atacama, no Norte do Chile (Figura 3). 

A área total de estudo são 2.998 Km2 e o conjunto de dunas Mar de Dunas de 

Atacama cobre uma área de 335 km2. As dunas estão localizadas a noroeste da cidade de 

Copiapó. O Mar de Dunas é um conjunto de seis campos de dunas continentais do tipo erg, 

localizados nas montanhas e bacias da Cordilheira da Costa do Chile. As dunas cobrem parte 

dos terraços marinhos mais altos, glacis, encostas e também estão dispostas cobrindo recheios 

aluviais e coluviais de vales e desfiladeiros locais (CASTRO et al., 2012). 

 

Figura 2. Fotografia da cidade de Copiapó. Fonte: Radio Antara. 

A comuna de Copiapó limita a noroeste com a comuna de Caldera, ao norte com as 

de Chañaral e Diego de Almagro, ao sul, com Vallenar e Huasco, a Oeste com o Oceano 

Pacífico e a Leste com as províncias argentinas de La Rioja e Catamarca. Localiza-se a 807 Km 

ao norte de Santiago por estrada e 673 Km em linha reta. Está localizado entre as 16 cidades 

mais populosas do Chile.  
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Figura 3. Mapa da área de estudo. Em polígonos de cor laranja se localiza Mar de Dunas do Atacama segundo CASTRO et al., (2012). As estradas se localizam em linhas de 

cor preto e a principal é a estrada da Ruta 5 para chegar a Cidade de Copiapó. 
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A cidade de Copiapó tem uma população de 158.261 habitantes, segundo o Censo 

do ano 2012. Também possui uma economia diversificada e potencial, mas o setor de mineração 

é a principal atividade econômica. A bacia de Copiapó possui uma grande quantidade de cobre, 

extraída por grandes e pequenas empresas, a exemplo da empresa de mineração Candelária, que 

extrai cobre próximo ao setor de Tierra Amarilla (comuna vizinha). A mineração em pequena 

escala representa mais de 30% da produção. 

2.2. Aspectos Fisiográficos 

A área Central e Norte do Chile é um relevo gerado no contexto da subducção da 

placa oceânica de Nazca sob a placa continental sul-americana e resulta em encurtamento 

cortical e formação de um arco vulcão-magmático durante o Cenozóico (COIRA et al., 1982). 

Numerosos estudos contribuem para o conhecimento sobre a caracterização dos processos de 

construção do relevo andino e central do Chile (ONCKEN et al, 2006), bem como as condições 

climáticas durante o Neógeno-Quaternário (DUNAI et al., 2005). 

 

Figura 4. Convergência oceano-continente. Esse tipo de convergência ocorre entre uma placa oceânica e 

uma placa continental. A placa continental cavalga sobre a placa oceânica, já que é mais leve e subduz mais 

dificilmente que a crosta oceânica. A borda continental fica enrugada e é soerguida num cinturão de 

montanhas aproximadamente paralelo à fossa de mar profundo e formando um cinturão vulcânico na 

margem deformada. As enormes forças de colisão e subducção produzem grandes terremotos ao longo da 

interface de subducção. Fonte: TEIXEIRA et al., (2009). 

Na encosta oeste da Cordilheira dos Andes, as unidades básicas de relevo são as 

bacias hidrográficas que surgem da alta cordilheira e deságuam no Oceano Pacífico. Variações 

latitudinais climáticas e tectônicas têm gerado um forte contraste latitudinal do relevo dessas 

bacias. Enquanto na região chuvosa dos Andes do Centro-Sul do Chile o sistema fluvial é bem 

desenvolvido e hierárquico, no Deserto do Atacama do Norte do Chile é pouco desenvolvido, 

e o relevo consiste principalmente de extensas peneplains (AGUILAR, 2010).  
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O deserto de Atacama é reconhecido como um dos ecossistemas mais exclusivos 

do planeta por sua extrema aridez. O extremo sul do deserto de Atacama, de acordo ao estudo 

de MORTENSEN (1927) em CASTRO et al., (2012), corresponde a um deserto marginal no 

qual a morfodinâmica se manifesta pelas ações conjuntas do vento e da água, como os principais 

agentes exógenos atuantes. 

A área de estudo representa uma climossequência na zona árida - hiperárida do 

Deserto do Atacama. O deserto do Atacama é uma região extrema entre as regiões áridas do 

planeta, em função da atuação conjunta de diversos fatores determinantes de aridez, como 

proximidade a correntes oceânicas frias (Corrente de Humboldt), localização em uma sombra 

de chuvas da cordilheira dos Andes, e localização na subsidência atmosférica subtropical 

(LAITY, 2008).  

Além de ser o deserto mais seco do planeta, o Deserto do Atacama é a mais antiga 

região árida conhecida, com mais de 25 milhões de aridez contínua (CLARKE, 2006). 

A dinâmica da circulação atmosférica da área de estudo é governada pelo sistema 

geral do norte do Chile, condicionado pela presença de um centro permanente de alta pressão 

no mar, chamado Anticiclone Subtropical do Pacífico Sul (ASPS), responsável pela ausência 

ou escassez de chuvas e, portanto, da aridez do norte do Chile. (JULIÁ et al., 2008). 

O clima na área de estudo tem dois tipos segundo a UFRO (2019) são os seguintes 

(Figura 5): 

 Deserto com nuvens abundantes 

 Deserto normal 

O clima de Deserto com Nuvens Abundantes fica ao Oeste da área de estudo em 

cor Café. O clima de Deserto Normal fica localizado no centro Leste da área de estudo em cor 

laranja. Entretanto, o clima da cidade de Copiapó é definido como deserto marginal baixo, pois 

as condições áridas são reduzidas pela influência do rio Copiapó, cujo vale marca a transição 

da extrema aridez do deserto de Atacama para a estepe quente (JULIÁ et al., 2008).  

Registros da estação meteorológica de Chamonate, localizada 11 km a noroeste da 

cidade de Copiapó, indicam uma temperatura média de 15,2ºC, com uma oscilação térmica 

anual de 8,2ºC.  
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Figura 5. Tipos clima na área de estudo (UFRO, 2019). 
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As precipitações são de origem frontal e seu regime é caracterizado por apresentar 

quantidades reduzidas de queda de água, concentradas no inverno (junho, julho e agosto), com 

média anual de 16,6 mm (GÓMEZ, 2014), porém, pode acontecer no verão como as chamadas 

“bajas segregadas”. A modo de exemplo deste fenômeno, em março do 2015 no deserto de 

Atacama, aconteceram chuvas intensas do sopé da costa, que provocaram inundações e que 

afetaram os principais centros populacionais da região do Atacama, localizados principalmente 

nos vales dos rios, geralmente subestimando o possível fluxo destes (SÁNCHEZ et al., 2015). 

No trabalho de CASTRO et al., (2012) com base nos registros de direção do vento 

entre os anos 1954 até 2004 do Departamento de Meteorologia do Chile (2012), é possível 

destacar que o 82% dos ventos predominantes são provenientes do oeste e 7% do sudoeste, 

enquanto isso, a velocidade média anual do vento é de 3,7 m/s, com registros de máximos 

próximos de 15 m/s. Os ventos predominantes no quadrante sudoeste têm uma distribuição 

muito complexa devido à influência da configuração montanhosa do relevo onde estão 

localizadas as dunas. Nestes locais grandes, as dunas são modeladas pelo vento mas tendem a 

permanecer no lugar em vez de se mover para o interior porque a velocidade média anual é 

baixa para mover as areias segundo escala eólica de Beaufort (TSOAR; ARENS; 2003). 

Os fatores mencionados, mais a complexa topografia da região, determinam baixas 

taxas de precipitação concentradas em alguns dias nos meses de inverno, resultando em uma 

região árida, com extensas superfícies desprovidas de vegetação. O ar úmido do mar gera 

intensas brumas costeiras. No interior, o clima é seco, com baixas taxas de umidade relativa, 

exceto em áreas cultivadas e vales que permitem a entrada de ar costeiro úmido. As 

temperaturas são altas e com ciclos diurnos muito acentuados. Durante os anos Niño, o aumento 

das chuvas aumenta o teor de água do solo, permitindo o desenvolvimento da vegetação em 

áreas geralmente desprovidas dela (JULIÁ et al., 2008). 

A geomorfologia da área de estudo baseada segundo BÖRGEL (1983) na Figura 6 

apresenta à Cordilheira da Costa em cor azul claro, em roxo a planície marina ou flúvio-

marinha, em café as planícies de sedimentação fluvial ou aluvial, e em verde pediplanos, glacis 

e Piedemonte. A cidade de Copiapó se localiza sobre a Planície de sedimentação fluvial – 

aluvial. 
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Figura 6. Mapa Geomorfológico da área de estudo (BÖRGEL, 1983). 
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O estudo petrográfico e sedimentológico das areias, realizado por PASKOFF et al., 

(2003), determina que as dunas se originaram de formações detríticas acumuladas no Neogeno 

perto das margens e da foz do rio Copiapó e das ravinas La Higuera e Chorrillos, localizadas 

mais ao norte. Segundo CASTRO et al., (2012), o Mar das Dunas é constituído por sucessões 

de famílias de dunas reticuladas do tipo Barcanes transversais, elas podem ser semiativas e/ou 

estabilizados, ocupando vales e bacias intermontanhas.  

Acima de 800 m.s.n.m de altitude, as dunas são ativas e sem vegetação; elas estão 

confinadas pelas cadeias de montanhas ocupando encostas e cumes em microbacias de 6 a 8 

Km de largura. Os diferentes campos das dunas são ligados por dunas lineares complexas que 

correspondem a cordões arenosos ativos que sobem e descem as encostas, conectando as 

microbacias intermontanhas; essas expansões de areias eólicas geram derramamentos nos vales, 

formando paredes de até 400 m.s.n.m de altura (CASTRO et al., 2012). 

Na Figura 7 se localizam as altitudes da área de estudo. As alturas foram geradas 

segundo uma imagem do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) da National Aeronautics 

and Space Administration (NASA) com resolução 30 m. As alturas da área de estúdio variam 

de 91 a 1.842 m.s.n.m. Em cores azul claro, verde e amarelo se localizam as alturas mais baixas, 

as quais ficam nas zonas mais próximas ao Oceano Pacífico e em geral sobre a bacia do rio 

Copiapó. Em cores vermelho escuro, café e branco se localizam as áreas com maiores alturas. 

Segundo SEGERSTROM (1962), o Mar de Dunas do Atacama se estende da costa, 60 km para 

o interior, até a colina Medanoso, a qual tem 1.600 m.s.n.m. 

A geologia entre as 27° e 28o Latitude Sul da área de estudo, é caracterizada pela 

presença de afloramentos rochosos alongados na direção predominantemente NNE- SSW, 

formados por rochas com idade paleozoica superior (300 Ma) à recente. Os principais elementos 

estruturais são caracterizados pelos sistemas de falha de Atacama e La Ternera (AGUIRRE, 

1999). A área costeira da região de Atacama é composta por um Batólito Jurássico - Cretáceo 

que provavelmente representa as raízes do arco magmático Mesozoico Andino, e que é instruído 

em um embasamento constituído por sedimentos marinhos e continentais levemente dobrados 

e metamorfoseados com intrusão Permiano (FARRAR et al., 1979). As rochas na área de estudo 

segundo SERNAGEOMIN (2003) são Andesita, Areias, Basalto, Brecha, Conglomerado, 

Coquina, Diorita, Grava, Meta-arenisca e Monzodium (Figura 8). 
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Figura 7. Mapa de altitudes da área de estudo (SRTM). Fonte: NASA, 2014.
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Figura 8. Geologia da área de estudo SERNAGEOMIN (2003).
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O principal rio que existe na área de estudo é o rio Copiapó. É um rio que tem um 

caudal baixo, porém, com chuvas esporádicas pode levar a ter um caudal importante. As bacias 

hidrográficas da área de estudo em geral não estão ativas, como é por exemplo a bacia da 

“quebrada Paipote” que fica no Sul – Leste da área de estudo. A activação pode acontecer no 

inverno e também no verão com as “bajas segregadas” , que é um tipo de tempestade que não 

é tão frequente (GARREAUD, 2015). Na Figura 9, se pode ver a rede hidrológica em cor azul. 

Em vermelho a cidade de Copiapó. Os dados da rede hidrológica são da Direção Geral de Águas 

do Chile (DGA, 2014). 

Em geral, os solos da região de Atacama são constituídos por um agregado de 

minerais não consolidados e partículas orgânicas produzidas pela ação combinada do vento, da 

água e dos processos de desintegração dos seres vivos. O conteúdo de matéria orgânica é o 

componente fundamental que possibilita seu uso agrícola (CIREN, 2013). 

Os solos do Atacama são únicos no sentido de que silicatos e sais se acumularam 

por longos períodos com perdas negligenciáveis por intemperismo (LAITY, 2008). Em função 

da extrema aridez, nos solos do Deserto do Atacama se acumularam sais pouco comuns 

(percloratos, iodatos, boratos e nitratos), além de sais relativamente comuns (halita, gipsita e 

anidrita) (CLARKE, 2006). 

Os únicos solos com características agrícolas estão associados ao vale do rio 

Copiapó (Figura 10). Esses solos são compostos de sedimentos recentes depositados pela ação 

do rio, aluviões e erosão local que provém dos córregos que convergem para a drenagem 

principal. Os solos são, em geral, planos, estratificados e de profundidade variável (associados 

ao fluxo do rio). 

A textura dominante é de média a moderadamente grossa, com boa drenagem. Os 

solos do sopé e os antigos Terraços Aluviais correspondem aos de maior interesse agrícola. 

Estes, em geral, são ondulados, com texturas dominantes de médio a fino e de moderado a 

fortemente pedregoso (CIREN, 2007). 

As classes convencionais para definir a Capacidade de Uso do solo são oito, 

designadas com números romanos de I a VIII (CIREN, 2007), ordenadas de acordo com suas 

crescentes limitações e riscos de uso (Figura 10). 
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Figura 9. Rede de drenagem da área de estudo (DGA, 2014). 
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Figura 10. Classes convencionais para definir a Capacidade de Uso do solo (CIREN, 2007).
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Os solos da Classe I têm poucas limitações que restringem seu uso. São solos quase 

planos e bem drenados, fáceis de trabalhar, com boa capacidade de retenção de umidade e 

fertilidade natural é boa ou respondem muito bem a aplicações de fertilizantes. 

Os solos da Classe II têm algumas limitações que reduzem a escolha de culturas ou 

requerem práticas de conservação moderadas. Eles correspondem a solos planos com ligeiras 

inclinações. São solos profundos ou moderadamente profundos, com boa permeabilidade e 

drenagem, possuem texturas favoráveis, que podem variar para mais argilosas ou arenosas que 

a classe anterior. 

Os solos da Classe III têm limitações moderadas no uso e restringem a escolha das 

culturas, embora possam ser boas para certas culturas. Eles têm severas limitações que reduzem 

a escolha de plantas ou requerem práticas especiais de conservação ou ambas. 

Os solos da Classe IV têm limitações severas de uso que restringem a escolha das 

culturas. Esses solos, quando cultivados, requerem práticas de manejo e conservação muito 

cuidadosas, mais difíceis de aplicar e manter do que as da Classe III. Os solos da classe IV 

podem ser usados para colheitas, prados, árvores frutíferas, prados de sequeiro, etc. Os solos 

desta classe podem ser adaptados apenas para duas ou três das culturas comuns e a cultura 

produzida pode ser baixa em relação às despesas por um longo período de tempo. 

Os solos da Classe V têm pouco ou nenhum risco de erosão, mas apresentam outras 

limitações que não podem ser removidas de maneira prática e que limitam seu uso a pastagens, 

campos naturais secos (floresta) ou floresta. Os solos desta classe são quase planos, muito 

úmidos ou pedregosos e / ou rochosos para serem cultivados. Eles são condicionados por 

inundações frequentes e prolongadas ou salinidade excessiva. 

Os solos da Classe VI correspondem a solos inadequados para as culturas e seu uso 

é limitado para pastagens e florestas. Os solos têm limitações contínuas que não podem ser 

corrigidas, tais como: declives acentuados, suscetíveis a erosão severa, efeitos de erosão antiga, 

pedregosidade excessiva, umidade excessiva ou alagamento, clima severo, retenção de baixa 

umidade, alto teor de sais ou sódio. 

Os solos da Classe VII são solos com limitações muito severas que os tornam 

inadequados para as culturas. Seu uso fundamental é pastoreio e silvicultura. As restrições do 

solo são mais severas do que na classe VI devido a uma ou mais das seguintes limitações que 

não podem ser corrigidas: declives muito íngremes, erosão, solo fino, pedras, umidade, sais ou 
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sódio, clima desfavorável etc. 

Os solos da Classe VIII correspondem a solos sem valor agrícola, pecuário ou 

florestal. Seu uso é limitado apenas para proteção da vida selvagem, recreação ou proteção de 

bacias hidrográficas. A classe N.C. corresponde à cidade de Copiapó. 

O deserto de Atacama desenvolve-se uma grande diversidade vegetativa, com a 

presença de diferentes formações vegetativas, como pradarias, matagais e florestas 

(LUEBERT; PLISCOFF, 2017) e um elevado número de espécies de flora endêmica, que tem 

sido, em geral, muito pouco reconhecido (PLISCOFF, et al., 2017). Essas características dos 

ecossistemas do deserto de Atacama podem ser explicadas pela grande heterogeneidade 

ambiental, o produto de uma história paleoambiental ativa e a evolução da paisagem 

(LATORRE et al., 2015). 

A área de estudo tem cinco zonas segundo a classificação de vegetação de 

PLISKOFF (2014) (Figura 11). Em cor Café se localiza o Matogal baixo do deserto tropical – 

mediterrâneo andino de Atriplex imbrica. Em cor azul se localiza o Matogal do deserto 

mediterrâneo costeiro de Euphorbia lactiflua e Eulychnia saint – pieana. Em cor azul claro se 

localiza o Matogal do deserto mediterrâneo interior de Oxyphyllum ulicinum e Gymnophyton 

foliosum. Em roxo se localiza a área para o Matogal do deserto mediterrâneo interior de 

Skytanthus acutus e Atriplex desertícola. A cidade de Copiapó fica na cor vermelha na Figura 

6B. 

A cobertura vegetal que estabiliza as dunas é xerofítica de baixa densidade, com 

predominância do gênero Tillandsia, uma espécie de bromélias que se instala em setores com 

influência do nevoeiro costeiro. 
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Figura 11. Vegetação da área de estudo PLISKOFF (2014)
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CAPÍTULO III: REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. Ambientes Dunares 

As dunas são formações geomorfológicas constituídas de sedimentos não 

consolidados selecionados pela ação do vento. Para a formação desses ambientes é necessário 

uma série de pré-requisitos ambientais, como a existência de grande fonte de sedimentos 

(desembocaduras fluviais, largos lençóis de areia, praias, desertos, etc.), ventos com intensidade 

e direção constantes e um clima que alterne mais períodos áridos do que húmidos (BIRD, 2008). 

É assim que as areias de uma duna, podem nascer, em quanto ao material litológico, no 

continente mesmo ou na costa marítima. No primeiro caso, são os rios os agentes de transporte 

mais ativo para levar os materiais que resultam da erosão da carga aluvial ao chegar ao mar. O 

mar pega as areias e as deposita no litoral próximo, de acordo à tendência de suas correntes 

costeiras. No litoral, as areias ficam à disposição do vento nas horas onde aquele sedimento 

arenoso fica descoberto, no intervalo entre as altas e baixas marés (BÖRGEL, 1963). 

As características das dunas dependem também em grande parte das condições 

ambientais. Segundo BIGARELLA (1972), as dunas são formadas em todos os extremos de 

latitude, como características costeiras ou em áreas interiores; e sob diferentes tipos de climas 

que variam de extremamente árido a úmido. A topografia eólica, que compreende planícies de 

deflação e concentrações de grandes corpos de areia (dunas), é amplamente distribuída, não 

apenas em regiões secas, mas também em regiões úmidas. A topografia eólica se desenvolve 

onde existe um suprimento suficiente de areia e onde os ventos são fortes o suficiente para 

mudar as areias, mesmo em áreas onde a precipitação é relativamente alta. 

A concentração de areia em áreas relativamente pequenas, como mostra 

KUHLMAN (1959), deve ser causada por mudanças esporádicas na capacidade do vento. O 

acúmulo local de areia para formar dunas depende da natureza da planície de deflação ou de 

obstáculos como grama e arbustos. Segundo KUHLMAN (1959), pode-se fazer uma distinção 

entre uma duna em que a forma da superfície controla seu desenvolvimento e uma causada por 

mudanças locais na intensidade do vento. Dependendo da variação dos ventos, a paisagem pode 

se alterar ao longo do tempo. Por isso, as dunas são ecossistemas que estão em constante 

transformação, podendo alterar sua forma, se deslocarem, diminuírem ou aumentarem. Após 

esse processo de formação, elas formam picos (ou uma imensa crista), onde é notória a direção 

dos ventos que a formou. 
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Figura 12. Processo formação de dunas Segundo BAGNOLD (1941) em STRAHLER (2005). 
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3.1.1. Tipos de Dunas 

Segundo a movimentação, as dunas são classificadas em três tipos: 

 Dunas Estacionárias: também chamadas de dunas fixas ou estáveis, nesse caso, 

as dunas não alteram seu local de origem decorrente da vegetação presente que 

a impede de migrar. 

 Dunas Migratórias: também chamada de dunas móveis, esses tipos de duna 

mudam de local decorrente da forte ação dos ventos e ausência de vegetação 

ou barreira natural que a estabilizaria. 

 Dunas Fósseis: também chamada de paleodunas, esse tipo de formação é mais 

antiga e geralmente possui uma coloração mais avermelhada. Recebem esse 

nome uma vez que reúnem diversos fragmentos de civilizações pré- históricas. 

As dunas apresentam formas variadas, como também o tamanho, isto em virtude do 

trabalho do vento e do material disponível, podendo apresentar-se, de acordo com vários 

autores, de variadas formas: 

 As dunas transversais são representadas por corpos arenosos de cristas retas ou 

ligeiramente curvas, alinhadas perpendicularmente à direção dominante do 

vento. Essas dunas correspondem a um estágio evolutivo dos sistemas 

barcanóides, com uma redução no número de cristas. Apresentam uma forma 

simples decorrente de um regime de vento unidirecional, possuindo uma única 

face de deslizamento (slipface), a qual é direcionada para sotavento 

(BRANCO, 2003). 

 Dunas barcanas: são consideradas as mais comuns, tendo uma face convexa a 

barlavento e uma face côncava voltada a sotavento. Segundo LEINZ; 

AMARAL (1980) estas dunas têm formas de um U ou de meia lua, com duas 

pontas voltadas a favor da direção do vento. Segundo NICKLING (1994), as 

dunas barcanas ocorrem em áreas onde o suprimento de areia é limitado, o 

vento é unidirecional, as superfícies regionais são relativamente planas e onde 

existe uma limitada cobertura vegetal. BAGNOLD (1941) mostra que as dunas 

barcanas podem evoluir em função de mudanças no regime de ventos no caso 

de unidirecional para bidirecional, assumindo formas lineares, denominando-

as de dunas seif. 
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 As dunas parabólicas possuem a forma de “U” ou de “V”, com o lado côncavo 

voltado para barlavento e a parte convexa para sotavento. A modelagem dessas 

dunas encontra-se associada aos efeitos resultantes das variações de velocidade 

de migração entre seus braços que, normalmente, se encontram semi-fixados 

pela vegetação e/ou umidade, e sua parte central que migra rapidamente em 

virtude da ausência de cobertura vegetal. Portanto, essas feições eólicas fazem 

parte de uma classe de dunas em que o desenvolvimento da forma é controlado, 

aparentemente, mais pela presença de vegetação e umidade do que pela força 

e direção do vento (MCKEE, 1979). 

 As dunas longitudinais ou lineares são caracterizadas por cristas alongadas e 

alinhadas com a direção dominate do vento. Esse grupo de dunas, 

freqüentemente, ocorre em múltiplas cristas paralelas e separadas por grandes 

áreas arenosas, cascalhosas ou rochosas, definidas por LANCASTER (1982) 

como pavimentos de deflação. 

 As dunas estrelas caracterizam-se pela formação de três ou quatro braços, com 

direções variadas, constituídas por cristas sinuosas, separadas entre si por áreas 

depressivas e um considerável número de faces de deslizamento. As diversas 

direções de prolongamento dos braços indicam a ação de ventos 

multidirecionais (BRANCO, 2003). 

 As dunas frontais (foredunes) constituem um cordão arenoso que se desenvolve 

paralelo à linha de praia, ocupando a zona de pós-praia (backshore), 

apresentando uma relação geométrica característica, em que as dimensões 

(comprimento e altura) são pequenas em relação a sua largura. A densidade de 

cobertura vegetal varia de acordo com as condições climáticas da área 

(BRANCO, 2003). 

 As Dunas Reversas têm sua gênese associada às modificações das formas 

transversais e cadeias barcanóides, ocasionadas em função de mudanças 

sazonais da direção preferencial do vento que, conseqüentemente, molda dunas 

com alturas excepcionais. As dunas reversas apresentam duas faces de 

deslizamento, cuja principal diferença entre essas reside na variação do grau de 

estabilidade (TINLEY 1985). 
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 Dunas Complexas: são os tipos de dunas que não se configuram nas formações 

anteriormente citadas, tendo o regime irregular do vento um fator 

preponderante para sua formação, como também a combinação de tipos de 

dunas em conjunto (BRANCO, 2003). 

 As dunas inativas equivalem a depósitos eólicos recobertos por densa cobertura 

vegetal, normalmente posicionadas à retaguarda das dunas móveis (BRANCO, 

2003). 

 

Figura 13. Classificação das dunas segundo SOBRINHO (2004): A: Barcanes. B: Transversal. 

C: Parabólica. D: Longitudinal. E: Barcanoides. F: Em Estrela. 
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3.1.2. Mar de Dunas do Atacama (Ergs) 

A vasta extensão das dunas continentais de Copiapó forma um mar de areias 

correspondente a um erg, termo usado para nomear uma superfície coberta por areia que cubra 

pelo menos uma área de 125 km2 segundo FRYBERGER; DEAN (1979) e cujas circunstâncias 

essenciais de formação são a existência de grandes quantidades de areia, condições climáticas 

e topográficas adequadas e energia eólica suficiente. 

 

Figura 14. Duna longitudinal no Mar de Dunas na região do Atacama. Fonte: GRIEM (2009). 

 

 

Figura 15. Mar de Dunas do Atacama. Dunas transgressivas. Fonte: Araya-Vergara (2001). 

Assim, a importância científica das dunas continentais do Atacama reside em suas 

formas originais de larga escala que não têm uma fonte atual de alimentação de areia, dado que 

sua massa arenosa foi herdada de diferentes condições paleográficas das atuais (PASKOFF et 
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al., 2003). Daí seu caráter de dunas remanescentes que representam um tesouro morfogenético 

ou Formenschat, segundo MORTENSEN (1927) em CASTRO et al. (2012). 

 

Figura 16. Mar de Dunas do Atacama.  Sistema Transverso-transgresivo. Fonte: Araya-Vergara (2001). 

 

 

Figura 17. Mar de Dunas do Atacama. Parabólicas. Fonte: Araya-Vergara (2001). 

O estudo petrográfico e sedimentológico das areias, realizado por PASKOFF et al. 

(2003), determina que as dunas do Atacama se originaram de formações detríticas acumuladas 

no Neogene próximo das margens e da foz do rio Copiapó e dos riachos La Higuera e Chorrillos, 

localizados mais ao norte. 

As areias de origem fluvial, das dunas continentais, foram transportadas para o 

interior pelo vento, através de corredores transversais e vales interiores da cordilheira costeira, 
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até uma distância aproximada de 60 Km da costa. Aqui, as dunas culminam no morro 

Medanoso, onde as dunas ativas alcançam 1.643 m de altitude (PASKOFF et al., 2003). 

 

Figura 18. Exemplos de formas das dunas do Mar de Dunas de Atacama. A: Barcanes B: Em estrela 

C: Transversal compostas D: Transversal. E: Transversales. Fonte: Imagens Landsat em CASTRO et 

al., (2012). 

Finalmente, nos mapas geológicos de Caldera e Copiapó, elaborados por GODOY 

et al,. (2003), as áreas com areias das dunas são representadas tanto em depressões como 

planícies e topografias altas, como no morro Medanoso. Esses autores indicam a origem do 

vento dos depósitos geralmente ativos e compostos por dunas lineares, depósitos mantiformes 
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e campos de dunas parabólicas, em sucessões de cristas, bordas e famílias de formas de 

Holoceno e Pleistoceno. 

3.2 Sensoriamento Remoto 

O sensoriamento remoto é a tecnologia de aquisição, a distância, de dados de 

superfície terrestre, isto é, por meio de sensores instalados em plataformas terrestres, aéreas ou 

orbitais (satélites) (FLORENZANO, 2009). O sensor capta a energia (radiação 

eletromagnética) refletida ou emitida pela superfície em diferentes comprimentos de onda ou 

frequência. O sensoriamento remoto é mais eficiente para observações de recursos naturais da 

Terra, para registrar informações em comprimentos de onda. Cada recurso sobre a superfície 

da Terra possui assinatura espectral exclusiva e, portanto, com a técnica de sensoriamento 

remoto, um recurso pode ser diferenciado pelo outro. Portanto, a tecnologia de sensoriamento 

remoto é muito útil para visualizar sinopticamente o padrão de paisagem superficial da terra. 

Os diferentes tipos de radiação, representados pelo espectro eletromagnético podem 

ser visualizados na Figura19. Os nossos olhos, que são sensores naturais, são sensibilizados 

apenas com a radiação da região do visível. Os sensores ópticos captam a radiação da região do 

ultravioleta, do visível e do infravermelho; os sensores do tipo radar (radio detection and 

ranging) captam a radiação na região de micro- ondas. 

Os sensores ópticos dependem da energia solar ou do calor emitido pela Terra para 

captar dados da superfície terrestre. Os radares registram a energia que retorna do pulso de 

radiação de micro-ondas enviado por sua própria antena. Dessa maneira, os radares podem 

operar também de noite, bem como em dias nublados, com chuva, bruma e fumaça 

(FLORENZANO, 2009). 

 

Figura 19. Espectro eletromagnético. 
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Do ponto de vista metodológico, o uso de técnicas de sensoriamento remoto 

aplicadas, tem sido muito relevante para o estudo espacial e geomorfológico das dunas, pois 

permite uma melhor compreensão da estrutura e disposição dos vastos mares de areia 

(CASTRO et al., 2012). Desde os anos 70, autores como FRYBERGER; DEAN (1979) e 

BREED; GROW (1979) destacaram sua utilidade em classificar dunas em diferentes categorias, 

determinar sua distribuição e propriedades morfométricas, além de correlações entre 

comprimento, largura, diâmetro e comprimento de onda. 

Posteriormente, os trabalhos de EWING; KOCUREK (2010) ratificam as vantagens 

de percepção remota para identificar processos dinâmicos e organização interna dos ergs 

complexos. CASTRO; PATTILLO (1997) já aplicaram essas ferramentas de análise 

multiespectral em dunas costeiras do centro-norte do Chile, usando imagens Landsat, e também 

na baía de Tongoy na região IV do Chile, fazendo medições de radiometria de campo para 

determinar as curvas espectrais características das praias, bancos de areia e dunas costeiras. 

3.2.1. Comportamento Espectral dos Alvos Naturais 

O fluxo de radiação eletromagnética (REM) proveniente do Sol ao atingir um objeto 

ou alvo natural (energia incidente) sofre interações com o material que o compõe, sendo 

parcialmente refletido, absorvido e transmitido pelo objeto, é por isso que o comportamento 

espectral de um objeto pode ser definido como o conjunto dos valores sucessivos da refletância 

(radiância do alvo normalizada) do objeto ao longo do espectro eletromagnético, também 

conhecido como a assinatura espectral (MORAES, 2002). 

A maneira prática que se tem para identificar em quais comprimentos de onda 

ocorrem as feições de absorção, segundo MENESES; ALMEIDA (2012), é por meio de 

medições dos espectros de reflectância, feitas em laboratórios ou no campo. Para se obter essas 

medidas usam-se os espectrorradiômetros, que são instrumentos que plotam na forma de 

gráficos, a intensidade da energia refletida por unidade de comprimento de onda. 

Os espectrorradiômetros têm uma função equivalente aos sensores imageadores. Os 

sensores imageadores medem a radiância refletida por comprimento de onda (bandas de um 

sensor) e configuram a imagem dos objetos em níveis de cinza, onde os valores de cinza claros 

representam alvos com alta reflectância e os valores de cinza escuros representam alvos com 

baixa reflectância. Os espectrorradiômetros fazem a mesma coisa, apenas não geram uma 

imagem de saída. A medida de reflectância obtida pelos espectrorradiômetros é mostrada em 



 

52 

 

gráficos que relacionam a porcentagem da reflectância com o comprimento de onda, dos 

materiais rocha, solo e vegetação (Figura 20). 

 

Figura 20. Exemplos de espectros de reflectância de vegetação, rocha carbonática e solo com óxido de 

ferro, com indicação das bandas de absorção dos seus principais constituintes. 

Nesta pesquisa, são estudados principalmente cinco alvos naturais: Rochas, 

Vegetação, Areias, Dunas e Solo. Na Figura 21 observam-se as curvas de resposta espectral, 

para vegetação saudável não desértica e vegetação saudável desértica e areia (LAM et al., 

2012). As reflectâncias espectrais da vegetação do deserto são espectralmente diferentes e não 

exibem uma borda vermelha forte (uma mudança abrupta na região do comprimento de onda 

de 680 nm (vermelho) a 800 nm (próximo ao infravermelho) devido à absorção reduzida de 

folhas na região visível de o espectro eletromagnético e forte absorção de cera em torno da 

região do comprimento de onda de 1.720 nm. 

 

Figura 21. Curvas de reflectância espectral das areias (sand), vegetação do deserto e não do deserto 

segundo LAM et al., (2012). 
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3.2.2. Índices Espectrais 

Os índices de sensoriamento remoto são a derivação matemática das taxas de banda 

dos comprimentos de onda refletidos das imagens de satélite detectadas remotamente, com base 

em assinaturas espectrais das características da Terra. Esses índices também são conhecidos 

como índices normalizados, porque os valores resultantes estão sendo normalizados entre 0 e ± 

1. 

3.2.2.1. Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) não é uma tecnologia 

nova, tendo mais de 40 anos desde a sua primeira aparição. O índice é muito utilizado não 

somente na agricultura, mas também em diversos estudos ambientais. Através dele é possível 

fazer diferentes tipos de análises nas mais diversas escalas de uma determinada região ou 

plantação. Um dos usos mais frequentes do NDVI é a utilização para a medição da intensidade 

da atividade de clorofila nas plantas, podendo inclusive realizar comparações com períodos 

anteriores. O NDVI relaciona as reflectâncias da banda do vermelho (R) e do infravermelho 

próximo (NIR), como é descrito na Equação 1. Este índice é aplicado na identificação da 

presença de vegetação verde na superfície (PONZONI; SHIMABUKURO, 2007). Desta forma, 

permite caracterizar a distribuição espacial da vegetação ao longo do tempo. 

 
(1) 

Os valores de NDVI variam entre -1 a 1, onde valores negativos representam corpos 

hídricos, nuvens e sombra. O solo exposto ou com vegetação rala, é representado por valores 

positivos próximos de zero. A vegetação densa, bem desenvolvida apresenta os maiores valores 

de NDVI, próximos a 1 (POELKING et al., 2007). 

 

Figura 22. Exemplos de valores de NDVI em uma folha (POELKING et al., 2007). 
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Na faixa do vermelho a clorofila absorve a energia solar ocasionando uma baixa 

reflectância, enquanto na faixa do infravermelho próximo, tanto a morfologia interna das folhas 

quanto a estrutura da vegetação ocasionam uma alta reflectância da energia solar incidente. 

Quanto maior o contraste, maior o vigor da vegetação na área imageada. Para interpretação do 

NDVI foi feito um fatiamento de acordo preconizado por SANTOS et al., (2008), conforme a 

Tabela 1. 

Tabela 1. Fatiamento NDVI baseado em SANTOS et al., (2018). 

Classes temáticas Variação do 

NDVI 

Características 

Água e Sombra -0,77 a -0,20 Corpos d’ agua, sombreamento por nuvens o relevo 

Áreas não vegetadas 

 

-0,20 a 0,18 Centros urbanos, povoados, vilas e os terrenos em preparo 

para atividade agropecuária. 

Vegetação bastante 

esparsa 

0,18 a 0,23 Áreas destinadas ás atividades de criação de animais e os 

locais onde as plantações de culturas estão em fase inicial 

(recém plantadas). 

Vegetação esparsa 

 

0,23 a 0,44 Culturas em estágio de crescimento e vegetais de pequeno 

porte. 

Vegetação densa 

 

0,44 a 0,75 Vegetação com estrutura bem desenvolvida ou plantações 

em estágio próximo a colheita. 

Vegetação muito densa 0,75 a 1 Vegetação densa, úmida e bem desenvolvida. 

 

3.2.2.2. Índice Diferencial Normalizado de Areia  

O Índice Diferencial Normalizado de Areia (NDSaI) é semelhante ao NDVI, mas é 

diferente das bandas usadas na equação. O NDSaI foi usado anteriormente para monitorar, 

mapear e avaliar a invasão de dunas de areia em alguns locais na parte central norte do Iraque 

durante 21 anos, de 1988 a 2009 (AL-QURAISHI, 2013). Esse índice é útil na seleção de áreas 

adequadas para medidas de controle (AL-QURAISHI, 2013) e na detecção e monitoramento da 

deposição de areia (poeira soprada pelo vento) em painéis solares fotovoltaicos em regiões 

áridas (SUPE et al., 2020).  O NDSaI é calculado como a razão das intensidades medidas nas 

bandas espectrais de infravermelho de onda curta (SWIR2) e vermelho (R), usando a Equação 

2: 

 
(2) 

Onde SWIR2 é o infravermelho de comprimento de onda curto (banda 7: 2,08-2,35 

μm) e R é a refletância do vermelho (banda 3: 0,63-0,69 μm) da imagem do Landsat TM. Os 

valores do índice variam de 0 a ± 1, onde valores positivos representam mais especialmente as 

áreas de depósito de areia.  
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3.2.3. Programa Landsat 

O programa LANDSAT é o programa mais antigo de sensoriamento remoto da área 

territorial do planeta (Quadro 1). Foi iniciado em 1972, com o lançamento do LANDSAT 1. 

Inclui os satélites LANDSAT 2 (lançado em 1975), LANDSAT3 (1978), LANDSAT 4 (1982), 

LANDSAT 5 (1984), LANDSAT 7 (1999) e LANDSAT 8 (2003). 

Quadro 1. Anos de funcionamento, cobertura de repetição e os principais instrumentos de satélites Landsat. 

Fonte: (USGS, 2016). 

 

Quadro 2. Características das imagens de satélite adquiridas pelos sensores do Programa Landsat 5-8. 

Fonte: (USGS, 2016). 

 

 
Nome 

Anos de 
funcionamento 

Cobertura de 
repetição 

Principal 
Instrumento 

Landsat 1 1972-1978 18 dias MSS 
Landsat 2 1975-1982 18 dias MSS 
Landsat 3 1978-1983 18 dias MSS 
Landsat 4 1982-2001 16 dias MSS e TM 
Landsat 5 1984-2013 16 dias MSS e TM 
Landsat 7 1999-presente 16 dias ETM + 
Landsat 8 2013-presente 16 dias OLI 

 

Sensor 

  

Missão 

  

Banda 

  

Largura da 

Banda (μm)  

Resolução 

espacial 

(m) 

Resolução 

radiométrica 

TM 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1 Azul 0,45-0,52 30 8 bits 

2 Verde 0,52-0,60 30 8 bits 

3 Vermelho 0,63-0,69 30 8 bits 

4 NIR 0,76-0,90 30 8 bits 

5 SWIR 1 1,55-1,75 30 8 bits 

6 TIR 10,4-12,5 120 8 bits 

7 SWIR2 2,8 -2,35 30 8 bits 

ETM+ 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

1 Azul 0,45-0,515 30 8 bits 

2 Verde 0,52-0,60 30 8 bits 

3 Vermelho 0,63-0,69 30 8 bits 

4NIR 0,76-0,90 30 8 bits 

5 SWIR 1 1,55-1,75 30 8 bits 

6 TIR 10,4-12,5 60 8 bits 

7 SWIR-2 2,9-2,35 30 8 bits 

8 Pan 0,5 - 0,90 15 8 bits 

OLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Costa/Aerosol 0,435-0,451 30 12 bits 

2 Azul 0,452-0,512 30 12 bits 

3 Verde 0,533-0,590 30 12 bits 

4 Vermelho 0,636-0,673 30 12 bits 

5 NIR 0,851-0,879 30 12 bits 

6 SWIR 1 1,566-1,651 30 12 bits 

10 TIR 1 10,60-12,36 100 12 bits 

11TIR 2 11,5-12,51 100 12 bits 

7 SWIR-2 2,107-2,294 30 12 bits 

8 Pan 0,503 - 1,384 15 12 bits 

9 Cirrus 1,363-1,384 30 12 bits 
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O Landsat representa a mais longa coleção de dados de Sensoriamento Remoto 

terrestre de resolução moderada do mundo, quatro décadas de imagens fornecem um recurso 

exclusivo para aqueles que trabalham na agricultura, geologia, silvicultura, planejamento 

regional, educação, mapeamento e pesquisa de mudança global (USGS, 2016), em função de 

suas resoluções (Quadro 2). 

3.3. Processamento em Nuvem de Dados de Sensoriamento Remoto 

Computação em nuvem (cloud computing) é um conceito que faz referência a uma 

tecnologia que permite o acesso a programas, arquivos e serviços por meio da internet, sem a 

necessidade de instalação de programas ou armazenamento de dados (daí vem a alusão a 

“nuvem”). Com isso, os serviços podem ser acessados de maneira remota, de qualquer lugar do 

mundo e a qualquer hora (Figura 23). 

 

Figura 23. Computação em nuvem (cloud computing). 

3.3.1. Google Earth Engine 

O Google Earth Engine (GEE) é uma plataforma baseada em nuvem para análises 

geoespaciais em escala planetária, que coloca os recursos computacionais do Google em uma 

variedade de questões sociais de alto impacto, incluindo desmatamento, seca, desastre, doença, 

segurança alimentar, gerenciamento de água, monitoramento climático e Proteção Ambiental 

(GORELICK et al., 2017). Ele é único como uma plataforma integrada projetada para capacitar 

não apenas os cientistas tradicionais de sensoriamento remoto, mas também um público muito 

mais amplo que não possui a capacidade técnica necessária para utilizar supercomputadores 

tradicionais ou recursos de computação em nuvem de commodities em larga escala. 
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Figura 24. Área de trabalho na Plataforma Google Earth Engine. 

O GEE foi desenvolvido pelo Google Labs e lançado durante a Conferência 

Internacional de Mudanças Climáticas em Cancún no México, durante os dias 29 de novembro 

a 10 de dezembro de 2010. Segundo GOOGLE (2016), GEE reúne mais de 40 anos de imagens 

de satélite, históricas e atuais, fornece as ferramentas e poder computacionais necessários para 

analisar e explorar o vasto armazenamento de dados como imagens de diferentes sensores e 

satélites integrados. 

O GEE tem um catálogo de dados pronto para análise de vários petabytes, co- 

localizado com um serviço de computação intrinsecamente paralelo de alto desempenho. Ele é 

acessado e controlado por meio de uma interface de programação de aplicativos (API) acessível 

pela Internet e um ambiente de desenvolvimento interativo (IDE) baseado na Web associado, 

que permite a rápida criação de protótipos e a visualização dos resultados (GORELICK et al., 

2017). 

Os dados Top of Atmosphere (TOA) caracterizam-se principalmente como  um 

conjunto de imagens dos satélites da série LANDSAT (LANDSAT 4 MSS, LANDSAT 5 TM, 

LANDSAT 7 ETM+, LANDSAT 8 OLI). Ao empregar estes dados, nota-se que eles possuem 

algumas etapas básicas de pré-processamento já realizadas, a exemplo da correção geométrica 

(OLIVEIRA, 2017). Os dados TOA, proporcionam um leque de possibilidades de trabalhos 

envolvendo o SR, principalmente no acesso à multi- temporalidade das cenas, uma vez que esta 

base de dados hospeda dados de diferentes anos. 

Os trabalhos no GEE possibilitam um fluxo dinâmico na produção de dados, 

exemplos são composições coloridas (Red/Green/Blue), acesso a índices de vegetação e 

produção de mapas de uso e cobertura das terras através da classificação de composições, sendo 
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essas operações realizadas a partir do conteúdo das bases de dados hospedadas pela plataforma 

online (OLIVEIRA, 2016). 

O catálogo é continuamente atualizado a uma taxa de quase 6.000 cenas por dia a 

partir de missões ativas, com uma latência típica de cerca de 24 h a partir do tempo de aquisição 

de cena (GORELICK et al., 2017), sendo possível realizar trabalhos usufruindo da rapidez no 

processamento e acurácia resultante das operações realizadas na computação em nuvem 

(OLIVEIRA, 2016). 

3.4. Algoritmos para classificação 

Existem vários métodos de classificação que buscam, através de diversas 

abordagens, identificar com acurácia a informação de cada pixel da imagem, classificando-o 

em categorias (QUEIROZ et al., 2004). Para realizar a classificação são utilizados modelos 

matemáticos denominados algoritmos. Eles são divididos em função da presença ou não de uma 

fase de treinamento, pela qual o usuário fornece amostras referentes a pixels representativos 

para cada uma das classes de interesse. Assim, os softwares comerciais de processamento de 

imagens de sensoriamento remoto separam os classificadores em não-supervisionados e 

supervisionados (VALE et al., 2017). A classificação não-supervisionada requer pouca ou 

nenhuma participação do analista no processo de classificação da imagem, pois a classificação 

é quase que totalmente automatizado pelo computador. Neste tipo de classificação o analista 

especifica alguns parâmetros que o computador irá usar para descobrir padrões que são 

inerentes aos dados. 

 

Figura 25. Metodologia de algoritmos para classificação. Fonte: VALE et al., (2017), 

Ainda de acordo com VALE et al,. (2017), a classificação supervisionada requer 

que o analista tenha um conhecimento prévio das classes presentes na imagem. Em tal 

abordagem, o analista treina o algoritmo para poder distinguir as classes uma das outras, 
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baseando-se em regras estatísticas pré-estabelecidas (VENTURIERI, 2007). Uma área da 

imagem que o analista identifica como representando uma das classes é chamada de área de 

treinamento. De acordo com CRÓSTA (2002), uma área de treinamento é: 

(...) definida pelo usuário traçando-se seus limites 

diretamente sobre a imagem, no monitor de vídeo do 

sistema de processamento de imagens. Várias áreas de 

treinamento podem ser definidas para uma mesma classe, 

para assegurar que os pixels a ela pertencentes são 

realmente representativos dessa classe. Todos os pixels 

dentro de uma área de treinamento para uma dada classe 

constituem o chamado conjunto de treinamento para aquela 

classe (CRÓSTA, 2002). 

Segundo BERNARDI (2007), a classificação supervisionada se baseia na 

identificação de diferentes classes com comportamentos espectrais diferenciados. Para isso, 

algoritmos de classificação são adotados para extrair as feições de interesse em um espaço 

multidimensional. Não há nenhuma restrição quanto ao número de classes a serem classificadas, 

apenas que o analista faça uma seleção de classes bem distintas porque, caso contrário, no final 

da classificação ocorrerá muita confusão entre as classes (RODRIGUES, 2015). Os algoritmos 

de classificação supervisionada nesta pesquisa são: 

 Árvore de Classificação e Regressão (CART) 

 Classificador SmileCART e 

 Random Forest (RF) 

3.4.1. Árvore de Classificação e Regressão (CART) 

A técnica de árvores de classificação e regressão (Classification and Regression 

Trees CART, em inglês) introduzida por BREIMAN et al. (1984) serve de base para técnicas 

mais complexas. Este procedimento tem como objetivo discriminar, em diferentes regiões,   

observações com base em suas características. Um classificador de árvore de decisão é 

construído a partir de um conjunto de dados de treinamento usando o conceito de entropia de 

informações. Em cada nó da árvore, um atributo dos dados que dividem seu conjunto de 

amostras em subconjuntos enriquecidos em uma classe ou outra é selecionado. Seu critério é o 

ganho de informação normalizado que resulta da escolha de um atributo para dividir os dados. 

O atributo com o maior ganho de informação normalizado é escolhido para tomar a decisão. O 

algoritmo então recorre nas sublistas menores. Uma desvantagem do classificador é a 
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considerável sensibilidade ao conjunto de dados de treinamento, de forma que uma pequena 

mudança nos dados de treinamento pode resultar em um conjunto muito diferente de 

subconjuntos (BISHOP, 2006). 

3.4.2. Classificador SmileCart 

O Classificador SmileCART é similar ao Classificador CART, mas com três 

argumentos para preencher na Plataforma Google Engine: 

 maxNodes (Inteiro, padrão: nulo): 

O número máximo de nós de folha em cada árvore. Se não especificado, o padrão 

é sem limite. 

 minLeafPopulation (Inteiro, padrão: 1): 

Cria apenas nós cujo conjunto de treinamento contenha pelo menos esse número de 

pontos. 

3.4.3. Random Forest (RF) 

A classificação por Random Forest dispensa suposições paramétricas e possui 

aplicabilidade em diversos problemas de predição. É um método poderoso de aprendizagem de 

conjuntos que foi proposto por BREIMAN (2001). RF pode ser aplicado para classificação, 

regressão e aprendizagem supervisionados (LIAW; WIENER, 2002), e esse método tem sido 

amplamente utilizado em muitos campos e exibiu bom desempenho (CALDERONI et al., 2015; 

CHEN et al., 2014; HASAN et al., 2014; YOUSSEF et al., 2015).  

RF constrói uma grande quantidade de árvores de decisão para fora do sub-conjunto 

de dados a partir de um treinamento único definido. Tal treinamento é realizado usando bagging 

que é um meta-algoritmo para melhorar a classificação e a regressão de modelos de acordo com 

a estabilidade e a precisão da classificação (DRUMMOND et al., 2017). O algoritmo cria várias 

árvores de decisão e as combina para obter uma predição com maior acurácia e mais estável.  

A técnica de bagging é usada para selecionar amostras aleatórias de variáveis como 

o conjunto de dados de treinamento para modelar a calibração. Para cada variável, a função 

determina o erro de previsão do modelo e se os valores dessa variável forem permeados nas 

observações prontas para uso (TRIGILA et al., 2015). 



 

61 

 

3.5. Avaliação da Qualidade dos Dados 

Historicamente, medidas de concordância e índices de concordância têm sido 

propostos por vários autores para definir a qualidade dos mapeamentos realizados, tais como 

FINLEY (1884), EBEL (1951), CARTWRIGHT (1956), HAGGARD (1958), COHEN (1960), 

EVERITT (1968), entre outros. Os principais parâmetros que avaliam os índices de 

concordância segundo SILVA (2018) são: 

 Erros de Omissão e Comissão 

 Acurácia Total do Mapa ou Exatidão Global (Overall accuracy) 

 Índice de Kappa 

 PABAK (Prevalence and Bias Adjusted Kappa) 

 Coeficiente de concordância Tau (t) 

 Simultaneidade Geográfica (SG) 

Segundo GANEM (2017) há basicamente duas formas de se avaliar a acurácia de 

um mapa: a posicional e a temática. Enquanto, a posicional mostra a posição das feições no 

mapa, assim como a medição do quão distante uma feição no mapa esta da sua posição real, a 

segunda, trabalha com as classes atribuídas às diferentes feições presentes no mapa, avaliando 

o quanto as classes mapeadas se diferem ou se assemelham a realidade. 

De acordo com CONGALTON; GREEN (2009), as avaliações de acurácia incluem 

três passos fundamentais: 

 O desenho da amostragem de avaliação da acurácia 

 A coleta de dados para cada amostra 

 A análise dos resultados 

Geralmente recomenda-se a aplicação de algum processo de avaliação da exatidão 

da classificação. Para medir sua eficiência, ou em outras palavras validar a classificação, é 

necessário o uso de amostragens de campo (áreas testes definidas para avaliar a classificação) 

que consiste em coletar em campo, ou a partir de outro artifício que tenha a mesma finalidade, 

dados referentes às regiões classificadas que posteriormente possam ser comparados com os 

resultados da classificação. São várias as técnicas para avaliar a exatidão da classificação, entre 

elas podemos citar: as técnicas baseadas em Matriz de Confusão, técnicas Fuzzy, características 

operador-receptor, entre outras (MOREIRA, 2001). 
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3.5.1. Matriz de Confusão 

Independentemente da aplicação ou não de algum processo de agrupamento ou 

filtros para melhorar a classificação, é necessário avaliar os resultados da classificação para 

medir a eficácia do método utilizado e determinar o grau de erro do produto final. Isto pode ser 

feito com o uso da Matriz de Confusão ou por meio da estimativa de erros, a qual se destaca 

pela utilização de uma matriz composta por linhas e colunas e que indica a correspondência 

entre as classes na verdade de campo e no mapa (Quadro 3).  

Quadro 3. Matriz de confusão (CONGALTON; GREEN, 2009). 

 

Segundo CONGALTON; GREEN (2009), a matriz de confusão é uma maneira 

muito eficaz para representar a precisão do mapeamento, indicando sua confiabilidade, porém, 

uma vez que é mal construída, toda análise torna-se insignificante. 

A Matriz de Confusão é composta por elementos na diagonal principal que 

expressam a quantidade de pixels que foram classificados corretamente (nii), e elementos fora 

da diagonal que expressam tanto a quantidade de pixels que foram incluídos erroneamente em 

uma classe (erro de comissão), assim como a quantidade de pixels que foram excluídos 

erroneamente de uma classe (erro de omissão) (GANEM, 2017). É assim que na maioria dos 

casos, uma das classificações é considerada correta (isto é, os dados de referência) e pode ser 

gerada a partir de fotografia aérea, vídeo aéreo, observação do solo ou medição do solo. As 

colunas geralmente representam esses dados de referência, enquanto as linhas indicam a 

classificação gerada a partir dos dados detectados remotamente (ou seja, o mapa). Deveria 

observe-se que os dados de referência costumam ser referidos como dados da “verdade 

básica”. Agora, embora seja verdade que os dados de referência são considerados mais corretos 

do que o mapa que está sendo usado para avaliar, não é de forma alguma verdade que esses 
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dados sejam perfeitos ou representem "a verdade". Portanto, o termo "base verdade” é 

inapropriada e, em alguns casos, muito enganadora (CONGALTON; GREEN, 2009). 

Uma Matriz de Confusão é uma maneira muito eficaz de representar a precisão do 

mapa, pois as precisões individuais de cada categoria são claramente descritas, juntamente com 

os erros de inclusão (erros de comissão) e erros de exclusão (erros de omissão) presentes na 

classificação.  

Em suma, enfatiza-se que um erro de comissão é simplesmente definido como a 

inclusão de uma área em uma categoria quando não pertence a essa categoria. Um erro de 

omissão está excluindo uma área da categoria à qual pertence. Todo erro é uma omissão da 

categoria correta e uma comissão para uma categoria errada (CONGALTON & GREEN, 2009). 

3.5.1.1. Exatidão Global (Overall accuracy) 

A Exatidão Global ou Acurácia Total é a razão entre o número de concordância e o 

total de píxeis da matriz de confusão do mapa, expressa em percentagem. A diagonal principal 

da matriz de confusão representa a concordância entre os dados de classificação e os dados de 

referência sendo representada por 𝑛𝑖𝑖, onde i = j (i = 1, 2,..., k) (CONGALTON, 2009). Portanto, 

a classificação correta é representada pelas amostras da diagonal principal da matriz de 

confusão e a classificação incorreta pelas amostras fora da diagonal principal (COUTO, 2003; 

STEHMAN, 2006). 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

A equação 3 corresponde à soma marginal de cada linha dos dados de classificação 

e a equação 4 corresponde à soma marginal de cada coluna dos dados de referência. 

A Exatidão Global ou overall accuracy (p0), é a precisão geral entre a classificação 

detectada remotamente e os dados de referência. Pode ser calculada da seguinte maneira 

(Equação 5): 
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(5) 

 

3.5.1.2. Erros de Omissão e de Comissão 

De acordo com GOODCHILD (1987); GOPAL (1989) em SILVA (2018), o erro 

de omissão (EO) corresponde a não interpretação no mapa de feições existentes no terreno em 

estudo. O erro de comissão (EC) é aquele decorrente da interpretação no mapa de feições que 

não existem no terreno. GUNTER et al., (2006) demostram que a expressão matemática de EO 

e EC é derivada de uma matriz de concordância (matriz de confusão) que é construída a partir 

de dados coletados em visitas ao campo e das interpretações postuladas no mapa. Para o cálculo 

de EC, é necessário relacionar o total de concordância de cada atributo com o total de atributos 

encontrados nas linhas horizontais da tabulação cruzada da matriz de confusão. 

Segundo SILVA (2018), o erro de comissão de uma determinada categoria revela 

se essa categoria foi incorretamente classificada, assim, um EC = 25% dos píxeis interpretados 

no mapa não existem no terreno, ou seja, o EC dá a perspectiva do utilizador. Em outras 

palavras, do que está classificado como pertencente a determinada classe, o que efetivamente 

pertence a essa classe. A precisão do utilizador pode ser calculada por a Equação 6: 

 

(6) 

Para o cálculo de EO é preciso relacionar o total de concordância de cada atributo 

com o total de atributos encontrados nas linhas verticais da tabulação cruzada. 

Segundo SILVA (2018), o erro de omissão revela que pontos no terreno pertencem 

a uma determinada categoria, entre tanto, na base de dados correspondem a categorias 

diferentes. Assim, um EO = 0,37 revela que 37% dos píxeis dessa categoria não foram 

corretamente mapeados, ou seja, o EO dá a perspectiva do produtor: do que era no terreno 

determinada categoria e o que foi efetivamente classificado nessa categoria. A precisão do 

produtor pode ser calculada por a Equação 7: 

 

(7) 
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3.5.1.3. Índice Kappa 

O índice de Concordância de Kappa (IK) foi inicialmente descrito por COHEN 

(1960) a partir do índice desenvolvido por SCOTT (1955). Mede a proporção de concordância, 

eliminando-se a chance ao acaso (COHEN, 1960). Além que uma vez que o IK é definido por 

cálculo formal, há certa dificuldade em julgar se esse índice tem realmente sentido sobre o que 

está sendo medido e, mais ainda, é muito sensível às variações das proporções marginais. 

Segundo SILVA (2018) na maneira mais simples, temos uma tabela pareada, que pode 

representar uma variável que existe no terreno e essa mesma variável que não foi interpretada 

no mesmo espaço geográfico, ou seja, se a variável em questão está presente ou não. 

Quadro 4. Comparação entre píxeis interpretador e descritos no campo. Fonte: SILVA (2018). 

 

O IK pode ser calculado para mapas com duas variáveis (mapas binomiais) e mapas 

com mais de duas variáveis (mapas polinomiais) usando-se a proporção da concordância 

observada (Po) e a concordância esperada (Pe) (COHEN, 1960), como mostram as equações 

(8), (9) e (10). 

 
(8) 

 
(9) 

 
(10) 

Vale ressaltar que o numerador dessa equação é a diferença entre os dados 

observados e os esperados (dados de classificação), sendo esta estatística similar à análise da 

família Qui- quadrado (𝜒2). 

Segundo GANEM (2017), o resultado da estatística Kappa normalmente é 

comparado aos valores contidos na Tabela 2, proposta por LANDIS; KOCH (1977), com a 

finalidade de indicar a qualidade do mapa temático. Embora, essa tabela tenha sido 

desenvolvida para analisar a qualidade de diagnósticos clínicos, tem sido referência para 

classificar mapas resultantes da utilização de imagens de sensoriamento remoto (PRADO, 

2009). 
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Tabela 2. Qualidade da classificação associada ao índice Kappa. Fonte: LANDIS; KOCH (1977). 

Índice Kappa (IK) Desempenho 

<0 Péssimo 

0 < IK ≤ 0,2 Ruim 

0,2 < IK ≤ 0,4 Razoável 

0,4 < IK ≤ 0,6 Bom 

0,6 < IK ≤ 0,8 Muito Bom 

0,8 < IK ≤ 1,0 Excelente 

 

Os resultados de IK variam entre -1 e +1, onde -1 corresponde a nenhuma 

concordância, 0 relaciona-se a concordâncias iguais entre os dados e +1 corresponde a uma 

perfeita concordância. 

Segundo BRITES et al., (1996), o IK é recomendado como uma medida apropriada 

para avaliar a exatidão porque não representa apenas os valores que se situam na diagonal 

principal da matriz, mas ela por inteiro, sendo essa uma forma padronizada para reportar erros 

em locais específicos. Embora, segundo SILVA (2018), o IK seja amplamente utilizado como 

índice que define o grau de concordância entre variáveis, existem diversos paradoxos 

associados aos cálculos, devidos aos efeitos causados pelas proporções marginais, como foi 

mostrado por FEINSTEIN;CICCHETTI (1990), BYRT et al., (1993), LANTZ; NEBENZAHL 

(1996).  

Também, é importante destacar que Kappa fornece informações redundantes ou 

enganosas para a tomada de decisões práticas. No artigo de GILMORE; PONTIUS (2011), 

expõem matematicamente as propriedades do índice Kappa e apresentam suas limitações 

graficamente, com ênfase no uso da aleatoriedade como linha de base, e conversão 

frequentemente ignorada de uma matriz amostral observada para a matriz populacional 

estimada, e concluem que o índice Kappa é inútil, enganoso ou defeituoso para as aplicações 

em sensoriamento remoto. Por tanto, para esta pesquisa se trabalha com o índice Kappa só como 

conhecimento e aprendizagem histórico. 

3.5.1.4. Pabak 

Em função da possibilidade da existência de paradoxos nas tabelas pareadas, BYRT 

et al., (1993) apresentaram uma Equação (11) para ajustar o IK baseado no desvio e na 

prevalência (SILVA, 2018). Esse índice foi denominado Prevalence and Bias Adjusted Kappa 

(Pabak). 

 
(11) 
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Onde PI = 
 

representa o índice de prevalência e 

BI =  
 

é índice do desvio. 

Os valores de a, b, c, e d, são obtidos da análise pareada, como mostra a Quadro 5. 

Quadro 5. Matriz da análise pareada. Fonte: SILVA (2018). 

 

Segundo SILVA (2018), quando IK e o Pabak apresentarem valores muitos 

próximos, indicam a não existência de paradoxos. Quando o IK e o Pabak apresentarem valores 

discrepantes, devemos sempre levar em consideração para a interpretação dos resultados 

fornecidos pelo cálculo do Pabak. 

3.5.1.5. Coeficiente de concordância Tau (t) 

O coeficiente Tau (t) foi desenvolvido por KLECKA (1980) e introduzido no 

sensoriamento remoto por MA; REDMOND (1995). Segundo DE SOUZA et al., (2019), o 

Coeficiente de concordância Tau é similar ao Kappa de Cohen, seu objetivo é analisar o nível 

de concordância entre os dados da matriz de confusão. COUTO (2003) afirma que Tau mede o 

progresso da acurácia dos dados de classificação em função do ajuste aleatório de amostras para 

as classes. 

MA; REDMOND (1995), DE SOUZA et al. (2019), relatam que a diferença crítica 

entre os Kappa e Tau está nas probabilidades, enquanto o Kappa é baseado na probabilidade a 

posteriori, Tau usa a probabilidade a priori, ou seja, o Kappa depende da matriz de confusão e 

o Tau pode ser calculado antes mesmo da construção da matriz de confusão. De acordo com 

KLECKA (1980) o coeficiente de Tau pode ser calculado através da seguinte Equação 12: 

 

(12) 

Em que: t é o coeficiente Tau; 𝑷𝒐 e a exatidão global (proporção de unidades que 

concordam); 𝑷𝒓 equivale a 1/M, onde M e o número de classes. 
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De acordo com BRITES et al., (1996); GANEM (2017), Tau é um ajuste do 

percentual de concordância pelo número de categorias, e a medida que esse número aumenta, 

Tau se aproxima da percentagem do índice de exatidão global. Outro aspecto que merece ser 

destacado é o fato de que a interpretação do coeficiente Tau ser ligeiramente diferente do 

Kappa, já que ele indica a percentagem de elementos (pixels) a mais que foi classificada 

corretamente em relação ao que seria esperado apenas pela sorte (LEVADA, 2010). Além disso, 

ANTUNES (2003) afirma que o coeficiente Tau mede o grau de concordância em escalas 

nominais, levando em consideração a independência das unidades, das classes ou categorias da 

escala nominal, que são também mutuamente exclusivas, da operação do classificador e dos 

pontos de referência. 

3.5.1.6. Simultaneidade Geográfica 

Definir os limites do uso de mapas através dos erros contidos neles é essencial. 

Existem numerosas fontes de erros os quais podem estar relacionados com data, posição e 

interpretação, entre outros. Independente da fonte dos mapas, eles precisam de validação. Os 

principais procedimentos para validação são o índice de Kappa, a prevalência e índice Tau (t). 

Muitas vezes estes índices apresentam inconsistências devidos a variações marginais (SILVA 

et al., 2017). 

Para remediar e corrigir as possíveis falhas nas interpretações do IK, PABAK e Tau, 

principalmente quando temos a necessidade de avaliar a correspondência entre mapas, mesmo 

aqueles que possuem um grande número de píxeis, SILVA et al., (2018) propuseram um novo 

índice para validar resultados decorrentes de mapas temáticos oriundos de processamento 

digital de imagens o qual resolve paradoxos existentes em matrizes de confissão: a 

Simultaneidade Geográfica (SG).  

O conceito da Simultaneidade Geográfica (SG) reflete tanto a quantidade de 

concordância geográfica entre píxeis existentes entre dois mapas quanto o posicionamento 

locacional dos píxeis, o que elimina as inconsistências resultantes das variações nas proporções 

marginais, tornando esse índice bastante confiável SILVA (2018).  

O SG é composto por duas partes, que são denominadas omissão, que representa, 

em percentagem, os erros cometidos entre um determinado atributo de um mapa interpretado e 

os erros cometidos desse referido atributo relacionado ao mapa de referência. A soma entre 

omissão e extensão representa o SG, que varia entre 0 (em nenhuma correspondência) e 2 (total 
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correspondência). A Tabela 3 apresenta a matriz de confissão genérica entre dois mapas 

temáticos.  

 Tabela 3. Matriz de confissão genérica entre dois mapas temáticos (SILVA et al., 2017). 

 

Extensão = 

                                                     (13) 

Omissão = 

                                                     (14) 

SG = Omissão + Extensão 

Onde Xii representa o total de concordância da categoria, (Xi+ - Xii) representa o total 

de concordância da categoria com as outras, Xi+ representa o total da linha, X+i representa o 

total da coluna, (X+i – Xii) representa o total da coluna menos o total da concordância da 

categoria e N é o total de píxeis. A interpretação da correspondência entre dois mapas é 

apresentada na Tabela 4. 

Tabela 4. Interpretação da correspondência entre dois mapas com índice de Simultaneidade Geográfica SILVA 

(2018). 

SG Grau de Acurácia 

[1.7 a 2.0] Excelente 

[1.5 a 1.7] Muito boa 

[1.2 a 1.5] Boa 

[0.9 a 1.2] Regular 

[0.6 a 0.9] Ruim 

< 0.6 Imprestável 

 

A Simultaneidade Geográfica (SG) pode ser calculada em quaisquer circunstâncias, 

ou seja, mapas possuindo um número “n” de categorias, entretanto, somente têm validade 

quando os mapas envolvidos representarem exatamente a mesma área geográfica e possuírem 
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a mesma resolução espacial, o que significa ter o mesmo número de linhas e colunas. A SG 

varia 0 a 2, correspondendo a soma de omissão com extensão, quando tende para dois, de 

resultado consistente, e quando tende para zero, o resultado é imprestável. Após calculado o 

SG, esse resultado quando somado aos erros de omissão e comissão calculados segundo 

GUNTER et al., (2006), sempre será igual a 2. Para o cálculo do SG total, os dados são 

normalizados para cada categoria e, a seguir, é realizada a soma aritmética (SILVA et al., 2017). 

3.6. Tipos de Amostragem para validação dos mapas 

As variáveis, por tanto, dados espaciais ou geoespaciais, normalmente são 

armazenadas em grande quantidade e podem ser representadas por um número determinado de 

amostras, ou seja, amostras que busquem da melhor maneira possível representar todo o 

conjunto. A amostra que representa o conjunto dos dados espaciais tem de expressar o conjunto 

dos dados, ou seja, a amostra deve guardar, intrinsecamente, as características, semelhantes 

àquelas da população de onde foi retirada. Uma amostra de determinada região é representativa 

quando cada elemento da população tem a mesma chance de ser selecionado para ser uma 

amostra (SILVA, 2018). 

Entre as várias possibilidades da escolha de amostras podemos fazer uma seleção 

baseada em dois fundamentos: 

 Probabilística, quando qualquer membro do conjunto de dados e informações 

pode ser selecionado 

 Não probabilística, quando a probabilidade de seleção não pode ser 

determinada. 

Dentro das amostragens classificadas como probabilística temos: 

 Aleatórias  

 Estratificadas 

 Sistemáticas 

 Agregação 

A amostragem aleatória é por meio da escolha de amostras ao acaso, em que cada 

amostra é associada a um indexador, em seguida uma amostra é escolhida ao acaso. Uma das 

formas mais frequentes pelas quais se pode executar esse tipo de amostragem é atribuindo a 

cada elemento da população um número distinto e efetuando sucessivos sorteios até completar 
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o tamanho da amostra desejado (Figura 26A) (SILVA, 2018). Amostragem aleatório simples é 

um método: 

 Mais simples 

 Pressupõe população homogênea 

 Não garante representatividade pois alguns grupos podem não ser sorteados 

 

Figura 26. Tipos de amostragem: A: Aleatórias B: Estratificadas C: Sistemáticas D: Agregação CONGALTON, 

2009). 

A amostragem aleatória estratifica é segundo SILVA (2018), quando um conjunto 

com grande número de amostras pode ser separado em subconjuntos que são considerados 

homogêneos e, aleatoriamente, nesses subconjuntos as amostras são selecionadas. A 

amostragem estratificada pode ser usada quando é possível dividir em subpopulações 

denominadas estratos, razoavelmente homogêneos (Figura 26B). É importante salientar que a 

seleção em cada estrato deve ser aleatória. Amostragem estratificada: 

 Garante menor variabilidade 

 Pressupõe estratos homogêneos 

 Garante melhor representatividade 

 Requer conhecimento prévio sobre os estratos 

A amostragem sistemática é quando é escolhida uma amostra ao acaso e as demais 

são definidas em intervalos sistemáticos (Figura 26C), obedecendo às características 

geográficas, a partir da amostra inicial. Na amostragem sistemática: 
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 Amostra-se uniformemente todo o espaço 

 Garante-se uma amostra por célula 

 Pode-se não conseguir o valor exato de amostras pretendidas 

A amostragem de agregação é quando o conjunto de amostras é subdividido em 

subconjuntos denominados conglomerados ou clusters (Figura 26D). Alguns desses 

subconjuntos são selecionados aleatoriamente e novamente subdivididos. Em seguida 

selecionam-se conglomerados ao acaso, para posteriormente selecionarem-se amostras ao 

acaso. Por exemplo, quando o recobrimento de toda a unidade amostral é impossível, escolhem-

se casualmente subunidades amostrais e realizam-se medições nos elementos que compõem 

estas últimas. 

CAPÍTULO IV: METODOLOGIA PROPOSTA 

4.1. Material e Métodos 

Segundo CONGALTON (2009) não existe um procedimento único para realizar 

uma avaliação de precisão posicional ou temática. No entanto, todas as avaliações de precisão 

incluem três etapas fundamentais: 

 Desenho das amostras de avaliação de precisão 

 Coletando dados para cada amostra 

 Análise dos resultados 

Os procedimentos de amostragem para avaliação da precisão são projetados 

segundo as classes que foram determinados para esta pesquisa e as áreas de amostra no mapa 

são selecionadas de maneira amostras aleatórias e amostras estratificadas em cada classe. Se 

utiliza amostras da imagem Landsat 5 no ambiente de GEE. Em seguida, são coletadas 

informações do mapa e dos dados de referência para cada classe de amostra. Assim, dois tipos 

de informações são coletados de cada amostra: 

 Avaliação da precisão dos dados de referência: a etiqueta de posição ou classe 

da área de avaliação da precisão, derivada dos dados coletados que são 

considerados corretos. 

 Dados da amostra da avaliação da precisão do mapa: a etiqueta da posição ou 

classe da área de avaliação da precisão, derivada do mapa ou da imagem que 

está sendo avaliada. 
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A metodologia para esta pesquisa estrutura-se em cinco etapas de desenvolvimento 

no ambiente do GEE (Figura 27), definidas por: 

 Criação de polígonos para delimitar as classes (categorias) para a amostragem 

aleatório estratificado através de shapefiles de instituições do governo do Chile.  

 Criação de chave de interpretação da imagem para delimitar as classes para a 

amostragem aleatório simples.  

 Treinamento para a classificação supervisionada. Nesta etapa se trabalha dentro do 

GEE através de Scripts para a seleção da Imagem Landsat 5 do ano 2011 

Ortorretificada com Cloud Cover 0 e as bandas B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 do 

Landsat. Nesta etapa também se trabalha com random points para a criação de 

pontos aleatórios, aplicação do merge das classes, cálculo do NDVI e NDSIA, 

seleção das Bandas da Imagem para logo, a aplicação dos algoritmos. 

 Resultados dos mapas da classificação supervisionada. Se obtém os três mapas com 

classificação supervisionada através dos algoritmos RF, CART e SmileCART.  

 Processo de validação dos mapas é feita através dum mosaico da Imagem Sentinel 

2 Cloud Cover 0 das datas entre 2018 -01-01 até 2020-12-31. Com a Imagem 

Sentinel 2 são criados pontos aleatórios simples e pontos aleatórios estratificados 

independentes das amostras de treinamento para cada classe. Se aplica o merge para 

as classes da validação e por último as sample regions para obter as três matrizes 

de erros para cada algoritmo baseado na amostragem aleatória estratificada e 

amostragem aleatório simples.  

 Cálculo de medidas é índices de concordância. Nesta etapa da metodologia se 

calculam os índices de acurácia dos seis mapeamentos feitos com os algoritmos. Se 

aplica índice Kappa, o Coeficiente de Concordância Tau (t), Erros de omissão e 

comissão, Pabak, Exatidão Global e o Índice de Simultaneidade Geográfica (SG).  

 Mapeamento da evolução temporal da área de estudo. A evolução temporal da área 

de estudo é feita entre os anos 1986, 1991, 2001, 2011 e 2020 com um mapa para 

cada ano. Os mapeamentos são feitos com imagens Landsat 5 até o ano 2011. Para 

o ano 2020 o mapeamento é feito com uma imagem da Landsat 8. Com todos esses 

mapas, é feita uma análise temporal da evolução das áreas de todas as classes 

estudadas na área de estudo. 
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Figura 27. Fluxograma Metodológico do Desenvolvimento da Pesquisa. Ela tem cinco estados os quais são: criação dos polígonos para as classes (gris), treinamento para 

classificação (amarelo), resultados dos mapas classificados (verde), processo de validação dos mapas (laranja) e os cálculos de índices de concordância. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Resultados dos Índices Espectrais 

Se calcularam dois índices espectrais com a imagem Landsat 5 do ano 2011. Os 

índices calculados foram Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) e Índice de 

Areia por Diferença Normalizada (NDSaI) 

5.1.1. Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) 

Os resultados do NDVI se podem observar na Figura 28. O fatiamento do NDVI 

está baseado segundo SANTOS et al., (2008) e feitos com Imagem Landsat 5 (2011 -10 -23). 

Em cores verdes claros ficam localizados as áreas destinadas ás atividades de criação de animais 

e os locais onde as plantações de culturas estão em fase inicial ou recém-plantadas (0,18 até 

0,23) e também em cor verde claro ficam as áreas com culturas em estágio de crescimento e 

vegetais de pequeno porte (0,23 até 0,44). Em cores verdes escuros ficam localizados áreas com 

vegetação com estrutura bem desenvolvida ou plantações em estágio próximo a colheita (0,44 

até 0,75) e a Vegetação densa, úmida e bem desenvolvida fica localizada encima dos 0,75 até 

1. Principalmente as áreas com vegetação são culturas que consistem basicamente na produção 

de uvas, azeitonas, tomates, abacates e outras frutas cítricas para exportação. Maiormente, as 

áreas com culturas ficam localizadas no fundo de vale do rio Copiapó.  

No passado do vale do rio Copiapó, ficava uma extensa e espessa cobertura de selva 

de árvores e arbustos onde está hoje em dia a cidade de Copiapó e que antigamente recebeu o 

nome de San Francisco de la Selva de Copiapó (SAYAGO, 1874).  

5.1.2. Índice de Areia por Diferença Normalizada (NDSaI) 

Na Figura 29 se tem as áreas com cobertura de areias segundo NDSaI baseado na 

imagem Landsat 5 (2011 – 10 – 23). Em cor laranja ficam localizadas as áreas com presença de 

areias segundo NDSaI e em cor branca ficam limitadas áreas sem presença de areias. Os valores 

positivos de 0 até 1 são as areias e de -0 até 0 ficam localizados áreas que não teriam areias na 

área de estudo. Principalmente as areias cobrem as áreas aonde ficam localizadas as dunas do 

Atacama, afloramentos rochosos e em áreas ao Sul da área de estudo. As áreas em cor branca 

(sem areias) se observam que estão também em afloramentos rochosos, no fundo de vale (onde 

não há vegetação), e onde se localizada a cidade de Copiapó. É provável que as areias da área 

de estudo sejam transportadas pelo vento e assim cobrem afloramentos rochosos em altitudes 

que vão dos 800 até 1.800 m.s.n.m.
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Figura 28. Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) para ano 2011. 
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Figura 29. Índice de Areia por Diferença Normalizada (NDSaI) para ano 2011.  
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5.2. Desenho da amostragem aleatório e estratificado 

Apresentam-se os resultados para o objetivo do desenho amostragem aleatório 

estratificado (para criação de polígonos) e amostragem aleatório das classes para criação das 

amostras para mapeamento supervisionado.  

Para a pesquisa se propõem seis classes ou categorias para fazer o mapeamento 

através de uma classificação supervisionada com a aplicação dos algoritmos Random Forest, 

CART e SmileCART. As classes são: 

 Afloramento rochoso 

 Solo exposto 

 Areias 

 Mar de Dunas 

 Vegetação 

 Área Urbana 

5.2.1. Amostragem aleatório estratificado 

No Quadro 5 tem-se os nomes das Classes e as áreas que elas têm depois do 

geoprocesso dissolve em ambiente SIG com o software ArcGIS 10.6. Os polígonos para cada 

classe estão mapeados na Figura 30. 

Quadro 5. Nomes das Classes, sua área em Km2 e percentagem de cada classe. 

 

A área de estudo é uma região desértica como percentagem alta da sua área com 

afloramentos rochosos (AR). A classe de afloramento rochoso foi selecionada do mapeamento 

geológico feito pelo Serviço Geológico do Chile (SERNAGEOMIN, 2003).  

Para a criação da classe do AR se agruparam os seguintes tipos de rochas do 

mapeamento do SERNAGEOMIN (2003) segundo o Quadro 6. O total de área para a classe de 

Afloramento Rochoso ficou em 1.718 Km2, que é 57% da área total de estudo. 
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Quadro 6. Rochas baseado no SERNAGEOMIN (2003) para a criação da classe Afloramento Rochoso. 

 

O solo exposto foi feito segundo as áreas de mapeamento da geologia do 

SERNAGEOMIN (2003). A categoria do Solo Exposto está composta das rochas da Quadro 7. 

Nesta classe, a área pode ficar também com vegetação segundo data do ano. Em cada data do 

ano pode existir cultivos de uvas ou outros tipos de cultivos nesta área de estudo. O polígono 

do solo exposto tem 649 Km2 que é o 22% da área total de estudo. 

Quadro 7. Tipos de material geológico que está composto a classe Solo Exposto (SERNAGEOMIN, 2003). 

 

A classe areias está composta por areias eólicas (Qe) e areias litorales (Qm) segundo 

o mapeamento feito pelo SERNAGEOMIN (2003). As areias eólicas são depósitos eólicos que 

contém areias finas com intercalações bioclásticas. A classe da areia tem 138 Km2 (5% da área 

total) nos polígonos da Figura 30. 

A classe do Mar de dunas ou dunas tem suas delimitações na Figura 30. Os 

polígonos estão em cor laranja os quais ficaram georreferenciados com a informação da 

localização das dunas segundo CASTRO et al., (2012). A classe mar de dunas, em sua 

composição granulométrica tem areias Quaternárias (Qe) (SERNAGEOMIN, 2003). A área 

total desta classe é 340 Km2, o que significa 11% da área total. 

A área de vegetação foi feita com os dados baseados segundo CIREN (2007). A 

área da vegetação fica localizada no fundo de vale onde estão os materiais geológicos dos fluxos 

aluviais (Qf) segundo SERNAGEOMIN (2003). Existe sobreposição nesta área com a classe 

solo exposto devido a que, segundo a data do ano, pode ter vegetação ou não ter, de modo que 

pode variar um mapa em comparação com outro, caso seja de diferentes temporadas de cultivos 

ou diferentes datas. A classe de área urbana está feita com os polígonos (shapefile) da Divisão 

Política e Administrativa do Chile (DPA). Neles se localizam os limites de cada cidade para o 

povo do Chile. Para a área de estudo se utilizou o polígono da cidade de Copiapó do ano 2012.
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Figura 30. Mapa de localização dos polígonos das classes para fazer mapeamento supervisionado com amostras estratificadas segundo as seis categorias 
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5.2.2. Amostragem aleatório simples 

A amostragem aleatória simples consiste em que qualquer uma das unidades 

amostrais possuem a mesma probabilidade de serem sorteadas (SANQUETTA et al., 2014). É 

assim que os pontos aleatórios (random points) são colocados na imagem para logo interpretar 

as classes temáticas baseada na chave de interpretação (Quadro 8).  

Quadro 8. Chave de interpretação realizada para o mapeamento das classes temáticas (Composição RGB).  

Imagem Landsat 5 Imagem Google 

Earth 

Classe ou Cobertura Interpretação das 

Imagens 

  

 

 

 

Área Urbana 

Cor: Verde escuro e rosa 

escuro 

 

Textura: Grossa 

 

Padrão: quadriculado 

  

 

 

Vegetação 

(Agropecuária) 

 

Cor: vermelha 

 

Textura: Grossa 

 

Padrão: quadriculado 

  

 

 

 

Mar de Dunas 

 

Cor: cinza escuro 

 

Textura: rugosa 

 

Padrão: irregular 

  

 

 

 

Solo exposto 

Cor: café claro 

 

Textura: Lisa 

 

Padrão: quadriculado e 

irregular 

  

 

 

 

Areias 

 

Cor: gris escuro 

 

Textura: lisa 

 

Padrão: regular 

  

 

 

Afloramentos 

rochosos 

Cor: Verde escuro  

 

Textura: Grossa 

 

Padrão: rugosa 
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5.3. Processamento dos dados da amostragem 

Apresentam-se os resultados para o objetivo do desenho amostragem estratificado 

para criação de polígonos das classes e amostras para mapeamento supervisionado. 

5.3.1. Treinamento para a classificação supervisionada 

Nesta etapa, os polígonos das classes são inseridos à na plataforma Google Earth 

Engine (GEE) e se colocaram os pontos aleatórios nas duas metodologias, com amostragem 

aleatório estratificado e amostragem aleatório simples. Depois foi feita a seleção de imagens 

Landsat 5 TOA e Landsat 8 TOA. Na Tabela 5 encontra-se a descrição das imagens Landsat 5 

e Landsat 8. 

Tabela 5. Dados da imagem utilizado na pesquisa. 

Sistema Sensor Resolução Data Fonte 

Landsat 5 TOA 30 m 1986 – 02 - 04 NASA 

Landsat 5 TOA 30 m 1991 – 02 - 02 NASA 

Landsat 5 TOA 30 m 2001 - 03 - 17 NASA 

Landsat 5 TOA 30 m 2011 – 10 - 23 NASA 

Landsat 8 TOA 30 m 2020 – 01 - 20 NADA 

 

A seleção das imagens da Tabela 5 no ambiente do GEE é porque têm 0 de Cloud 

Cover, são Top of Atmosphere (TOA) e sendo elas também Ortorretificada. A data para 

amostragem dos pontos é do ano 2011 porque a pesquisa feita por CASTRO et al., (2012) foi 

feita no ano de 2011, então, ter perto as datas de imagem e a data da pesquisa ajuda a ter uma 

melhor geolocalização dos polígonos das Dunas do Atacama para amostragem aleatória 

estratificado para classificação e validação (Quadro 9). Para a amostragem aleatório simples se 

fizeram novas amostras aleatórias para classificação e validação em toda a área (não 

estratificada) (Quadro 10).  

Quadro 9. Desenho da amostragem para amostragem aleatório estratificado para classificação 

supervisionada. As amostras (pontos num pixel) tem um 60% para treinamento e 40% para validação 

 



 

83 

 

Quadro 10. Desenho da amostragem para amostragem aleatório simples para classificação supervisionada. 

As amostras (pontos num pixel) tem um 60% para treinamento e 40% para validação 

 

A imagem Landsat 8 foi convertida de dados brutos a refletividade no topo da 

atmosfera no ambiente do GEE. 

Para os pontos de treinamento (amostras), se usou a ferramenta random points a 

qual ajuda à criação de pontos aleatórios na metodologia da amostragem aleatória estratificada 

e a amostragem aleatório simples. Em total, foram coletadas 4.925 amostras para amostragem 

aleatório estratificado e 4.017 amostras para amostragem aleatória simples. Nas duas 

metodologias, o 60% foram para treinamento e criação dos mapas supervisionados, e 40% para 

validação dos mapas.  

Com a ferramenta merge no GEE as classes ficaram unidas e logo se aplicou a 

seleção das bandas para assim ter as samples regions. O índice NVDI foi incluído na seleção 

de bandas para a classe da Vegetação.  

Para obter os mapas com a classificação supervisionada se aplicaram os algoritmos 

Random Forest, Cart e SmileCart. É assim que são obtidos três mapas segundo o algoritmo 

aplicado. 

Na Figura 31 se tem a Imagem (RGB) Landsat 5 da área de estudo com quatro 

combinações. A combinação 321 corresponde as cores naturais, a 742 é uma combinação com 

cores naturais simuladas, a 543 é também uma combinação de cores naturais simuladas para 

identificação de rochas (geologia) e a combinação 432 é uma combinação para falsas cores 

infravermelhas, possuindo boa sensibilidade à vegetação verde, que aparece de cor vermelha. 

Estas imagens são para uma melhor identificação das classes para a amostragem aleatório e 

estratificado e amostragem aleatório simples.  
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Figura 31. Imagens Landsat 5 (RGB) da área de estudo. A: Cores naturais da combinação das bandas 321. B: Combinação 741 para identificação de rochas. C: Cores naturais 

simuladas da combinação 543. D: Falsas cores Infravermelho da combinação 432.
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5.3.2. Processamento no GEE 

A plataforma em nuvem Google Earth Engine (GEE) tem a capacidade de trabalhar 

com dados sem ter que baixar as imagens e também pode fazer cálculos com grande quantidade 

de dados, por exemplo, muitas imagens e dados de amostragens para fazer classificação 

supervisionada (Machine Learning). Na Figura 32 se pode ver o momento do processamento 

da imagem Landsat 5 TOA e o cálculo do NDVI. Os scripts foram trabalhados na plataforma 

em nuvem de Google Earth Engine com seu code editor na linguagem de JavaScript como 

também a entrada das amostras para amostragem aleatório simples e os polígonos para fazer os 

pontos para as amostras estratificadas até a criação da matriz de erro ou confusão. 

 

Figura 32. Imagem do Code Editor da Plataforma Google Earth Engine. 

 

Figura 33. Imagem da consola de Code Editor da plataforma Google Earth Engine num processo de amostragem 

estratificada para a classificação supervisionada. 

Na consola de code editor do GEE se tem os pontos de amostragens e os polígonos 

das classes (categorias), para a realização do processo de treinamento e avaliação dos 

mapeamentos supervisionados com os algoritmos Random Forest, CART e SmileCART. Na 
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Figura 33 se pode observar na Consola de GEE os Script deste processo. Para o processo de 

amostragem, as amostras foram feitas aleatoriamente com a ferramenta random points do GEE. 

5.3.3. Mapas da classificação supervisionada 

Com a aplicação dos algoritmos Random Forest, CART e SmileCART, as amostras 

de treinamento e a classificação supervisionada no ambiente do GEE se obtém seis mapas, três 

para amostragem aleatório estratificado (Figura 34) e três para amostragem aleatório simples 

(Figura 35). O mapeamento feito a través da amostragem aleatório estratificado ficou diferente 

ao mapeamento aleatório simples como se pode olhar nas Figuras 34 e 35. Principalmente a 

área que corresponde à classe de solo exposto tem mais área no mapeamento feito com 

amostragem estratificada devido a que amostras foram realizadas com o polígono derivado da 

geologia baseado no SERNAGEOMIN (2003), o qual tem uma superfície maior que a classe 

de solo exposto feita com amostragem aleatória simples, onde está última foi feito com o 

shapefile dos solos do CIREN (2007). As outras cinco classes ficaram homogêneas no tamanho 

das áreas nos seis mapas feitos com os três algoritmos e as metodologias de amostragem 

aleatório simples e aleatório estratificado.  

5.4. Análises da acurácia dos mapeamentos supervisionados. 

Cada mapa tem um nível de acurácia. Para calcular o nível de precisão do mapa, é 

necessário fazer um processo de avalição do mapeamento com índices de acurácia. 

5.4.1. Processo de validação dos mapas 

Para realizar o processo de avaliação dos seis mapas da classificação 

supervisionada, se faz um processo de criação de novos pontos aleatórios para amostras de 

avaliação, as quais são independentes das amostras de treinamento (diferentes amostras para 

fazer avaliação e treinamento). Com um total de 1.967 e 1.537 amostras para avaliação da 

amostragem estratificado e amostragem aleatório simples respectivamente, se fizeram pontos 

em cada polígono das classes na amostragem estratificada e em toda a área de estudo na 

amostragem aleatório simples.  

Com as amostras de avaliação será possível obter pontos com as quais serão feitos 

uma sobreposição na imagem do Sentinel 2 e sobre os mapas classificados e com isso será 

possível saber se realmente tem correspondência verdadeira os pontos de validação com os 

pontos ou píxeis do mapa classificado. Para fazer esta avaliação é necessário realizar um 

geoprocesso chamado merge, aonde se unem os pontos segundo sua classe.
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Figura 34. Resultados dos mapas com classificação supervisionada com amostragem estratificada segundo os algoritmos Random Forest (A), Cart (B) e SmileCart (C). 
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Figura 35. Resultados dos mapas com classificação supervisionada com amostragem aleatório simples segundo os algoritmos Random Forest (A), Cart (B) e SmileCart (C).  
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Quadro 11. Nomes das classes para processo de avaliação dos mapas com classificação supervisionada 

 

As análises da acurácia dos mapeamentos, com os três algoritmos foi realizada com 

a criação de uma variável no GEE (Quadro 11), que junta os mapas classificados com a coleção 

de pontos de validação e a dos mapas classificados. Com isso, se consegue obter a Matriz de 

Confusão para os seis mapeamentos baseados nos algoritmos aplicados 

5.4.2. Cálculo de medidas é índices de concordância. 

Com a Matriz de confusão se fazem os cálculos dos índices de acurácia. Se 

calcularam cinco índices além dos erros de comissão (EC) e erros de omissão (EO). Os cinco 

índices são: 

 Kappa 

 PABAK 

 Coeficiente de concordância Tau (t) 

 Exatidão global 

 Simultaneidade Geográfica (SG) 

Com este procedimento se obtém os seis mapeamentos com os três algoritmos e 

também qual deles teria melhor acurácia 

5.4.3. Resultados da classificação dos algoritmos 

O resultado para os índices de Exatidão Global, Kappa, PABAK, TAU e 

Simultaneidade Geográfica apresentam-se nas Figura 36 e Figura 37 baseado nas matrizes de 

confusão segundo a amostragem aleatória estratificada e a amostragem aleatório simples 

respectivamente.  

5.4.3.1. Classificação dos algoritmos com amostragem aleatória estratificada 

Baseado na Figura 36, o resultado do algoritmo RF para o índice Exatidão Global 

é muito bom, onde tem 0,8 (80%) de accuracy global que é a razão entre o número de 

concordância e o total de pixels da matriz de confusão. Para o algoritmo CART, o resultado do 

Exatidão Global é 0,71 (71%) e para SmileCART é 0,66 (66%). O CART tem também uma boa 

acurácia, mas para SmileCART é relativamente baixa à concordância.  
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O índice Kappa para RF tem o valor de 0,74 que é muito bom segundo a Tabela 2 

propostas por LANDIS; KOCH (1977) e que indica a concordância e qualidade do mapa. Para 

o algoritmo CART, o índice Kappa tem um de valor de 0,61 (muito bom) e para SmileCART é 

0,56 (bom).  

Os resultados do índice PABAK para os algoritmos RF, CART e SmileCART é 

0,60, 0,42 e 0,32 respectivamente (Figura 36). Segundo SILVA (2018), quando IK e o Pabak 

apresentarem valores muitos próximos, indicam a não existência de paradoxos. Quando o IK e 

o Pabak apresentarem valores discrepantes, tem que sempre levar em consideração para a 

interpretação dos resultados fornecidos pelo cálculo do Pabak. Nos resultados da Figura 36, os 

resultados de IK e PABAK são próximos, portanto, não apresentaria paradoxos. 

Para o Coeficiente de concordância Tau, os resultados dos algoritmos RF, CART e 

SmileCart são 0,76, 0,65 e 0,59 respectivamente. A interpretação do coeficiente Tau é 

ligeiramente diferente do Kappa: ele indica a percentagem de elementos (pixels) a mais que foi 

classificada corretamente em relação ao que seria esperado apenas pela sorte. 

O índice de SG tem um nível de 1,62 para o algoritmo RF, o que é muito boa 

segundo a Tabela 4. O algoritmo CART e SmileCART conseguiram um nível de 1,48 e 1,38 

respectivamente o que é bom. Em geral os três algoritmos têm uma boa resposta para a aplicação 

dos índices de acurácia, porém, a classificação por RF foi superior às demais técnicas de 

classificação na metodologia da amostragem aleatória estratificada. 

 

Figura 36. Resultados da classificação dos algoritmos baseado nas matrizes de confusão segundo a 

amostragem aleatória estratificada.  
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5.4.3.2. Classificação dos algoritmos com amostragem aleatório simples 

Baseado na Figura 37, o resultado do algoritmo RF para o índice Exatidão Global 

é bom, onde tem 0,65 (65%). Para o algoritmo CART, o resultado do Exatidão Global é 0,81 

(81%) e para SmileCART é 0,75 (75%). O CART tem também uma muito boa acurácia, mais 

que o algoritmo RF.  

O índice Kappa para RF tem o valor de 0,55 que é bom segundo a Tabela 2. Para o 

algoritmo CART, o índice Kappa tem um de valor de 0,76 (muito bom) e para SmileCART é 

0,67. 

Os resultados do índice PABAK para os algoritmos RF, CART e SmileCART é 

0,31, 0,62 e 0,67 respectivamente (Figura 37). Nos resultados da Figura 37, os resultados de IK 

e PABAK são próximos, portanto, não apresentaria paradoxos. 

Para o Coeficiente de concordância Tau, os resultados dos algoritmos RF, Cart e 

SmileCart são 0,58, 0,77 e 0,70 respectivamente.  

O índice de SG tem um nível de 1,67 para o algoritmo CART, o que é muito boa 

segundo a Tabela 4. O algoritmo RF e SmileCART conseguiram um nível de 1,32 e 1,53 

respectivamente o que é bom segundo a Tabela 4. Em geral os três algoritmos têm uma boa 

resposta para a aplicação dos índices de acurácia, porém, a classificação por CART foi superior 

às demais técnicas de classificação na metodologia da amostragem aleatória simples. 

 

Figura 37. Resultados da classificação dos algoritmos baseado nas matrizes de confusão segundo a 

amostragem aleatória simples. 
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5.4.4. Erros de Comissão e Omissão (EC e EO) 

Na Figura 38 e 39 se apresenta os resultados dos erros de comissão (EC) e omissão 

(EO) segundo as Equações 6 e 7 para os mapeamentos supervisionados baseados nos algoritmos 

Random Forest, CART e SmileCART. Na figura 38 apresentam-se segundo amostragem 

aleatório estratificado e na Figura 39 apresentam-se segundo amostragem alectório simples.  

5.4.4.1. EC e EO para amostragem aleatória estratificada 

Para a classe Dunas, os erros de omissão mais altos são para os mapas com 

classificação Cart e SmileCART com 43 e 41% respectivamente. O erro de omissão é quando 

os pixels estão no terreno, mas no mapa da classificação não foram mapeados. O algoritmo RF, 

Cart e SmileCART tem 44, 45 e 45% de EC respectivamente. O erro de comissão é quando os 

pixels que estão no mapa classificado, mas eles na realidade, não estão no terreno. 

Na classe das Areias, os erros de omissão e comissão são 30 e 28% respectivamente 

na classificação feita no algoritmo RF, 20 e 71% em CART, e 51 e 53% em SmileCART. É 

assim que os EC foram pixels incorretamente classificados e onde os EO são pontos no terreno 

que pertencem à classe Areias, entretanto, na base de dados (pontos de validação) correspondem 

a categorias diferentes. 

As classes de Dunas e Areias apresentaram confusão entre os classificadores 

principalmente porque estas duas classes têm semelhança espectral entre elas, isso porque o 

tipo de material geológico é o mesmo segundo o SERNAGEOMIN (Qe), por conseguinte, os 

EO e EC são altos. 

O erro de omissão na classe de Afloramento Rochoso é alto no resultado do 

mapeamento com classificador SmileCART. Com SmileCart o EO é 31%, com RF tem 18%, e 

com CART é 22%. Os EO nesta classe são pixels que existem no terreno que não foram 

mapeadas. Os EC para a classe Afloramento Rochoso é pequena para o resultado do 

mapeamento com algoritmo RF (12%). Para os algoritmos SmileCART e CART é 21 e 18% 

respectivamente, portanto, são aquelas porcentagens de pixels foram classificados pelos 

algoritmos no mapa, mas eles não existem no terreno. 

Na classe de Solo Exposto, o mapeamento com os algoritmos CART e SmileCART 

têm os EO mais altos resultados, com 36 e 32%. O EO para o mapeamento com RF é só de 

18%. Os EO para a categoria Solo Exposto são píxeis que não foram mapeados pelo 

classificador, entretanto, na realidade do terreno sim existem. 
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Os EC e EO para as classes de Afloramentos Rochoso e Solo Exposto, são 

relativamente altos, devido que possivelmente existe confusão com as classes de Dunas e 

Areias, já que, estas últimas, têm uma granulometria fina que pode ser trasladada pelo vento e 

cobrir a superfície das categorias de Afloramentos Rochoso e Solo Exposto e, por conseguinte, 

pode ter uma semelhança espectral entre elas. Pode existir também confusão de classes na 

categoria do Solo Exposto, porque se adquiriram amostras dentro do polígono da classe 

Vegetação. Isso se dá devido ao fato de que em diferentes datas do ano se tem cultivos em 

algumas áreas e em outras datas não, e nas amostras em que o terreno não fica como solo 

exposto já que há vegetação. Esta confusão faria aumentar os EC e EO na classe de Solo 

Exposto, devido à sobreposição entre as classes de Solo Exposto e Vegetação. 

A classe vegetação nas três categorias têm um baixo nível de EC. Os mais baixos 

são os mapeamentos feitos com o algoritmo RF e CART com um 1%. Os EC para eles são 

pixels que foram incorretamente mapeados na categoria vegetação, no entanto, eles pertencem 

ao terreno de outra categoria. Os EO para a classe Vegetação são baixos. Nos três algoritmos o 

resultado é 3, 7 e 9% para RF, CART e SmileCART respectivamente. Com o qual, aqueles 

pixels foram omitidos pelos classificadores. Portanto, a classe vegetação apresentou excelente 

acurácia nos EC e EO pois tem baixa confusão de classes, assim, através do índice NDVI, se 

conseguiu uma boa detecção das áreas com vegetação. 

Os resultados para os EC da Área Urbana têm bom resultado nos três 

classificadores: Cart, SmileCart e RF, com 15, 26 e 11% respectivamente. Essas porcentagens 

são pixels, que foram mapeados no mapa segundo aqueles algoritmos, porém, eles são pixels 

que não existem no terreno. Os EO na categoria Área Urbana, para os algoritmos RF, Cart e 

SmileCart são 23, 14 e 28% respectivamente. As percentagens do EO são pixels, que estão no 

terreno, mas eles não foram mapeados pelos classificadores. 

Em relação aos EO, os menores são para a classe Duna e acontece para o algoritmo 

RF, para a classe Areias é Cart, para Rochas é RF, para Solos é RF, para Vegetação é RF e para 

área Urbana é Cart. Para os EC, os mapas feitos pelos três classificadores, os menores EC em 

todas as classes ou categorias acontece no algoritmo RF. As médias dos EO para as 6 classes 

para os algoritmos RF, Cart e SmileCart são 20, 24 e 32% respectivamente, e as médias dos EC 

para os algoritmos, RF, Cart e SmileCart para as 6 classes são 18, 29 e 31% respectivamente, 

portanto, entre os classificadores testados, a classificação por RF foi superior às demais técnicas 

de classificação segundo as médias dos EC e EO na metodologia aleatória estratificada. 
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Figura 38. Resultados de Erros de Comissão e Omissão para os algoritmos RF, CART e SmileCART baseado na amostragem aleatório estratificado
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5.4.4.2. EC e EO para amostragem aleatório simples 

Para a classe Dunas na amostragem aleatório simples, o erro de omissão mais alto 

é para o mapa com classificação RF com 43%. O erro de omissão é quando os pixels estão no 

terreno, mas no mapa da classificação não foram mapeados. O algoritmo RF, CART e 

SmileCART tem 31, 12 e 24% de EC respectivamente. O erro de comissão é quando os pixels 

que estão no mapa classificado, mas eles na realidade, não estão no terreno. 

Na classe das Areias, os erros de omissão e comissão são 55 e 59% respectivamente 

na classificação feita no algoritmo RF, 32 e 42% em CART, e 42 e 55% em SmileCART. As 

classes de Dunas e Areias também apresentaram confusão entre os classificadores 

principalmente porque estas duas classes têm semelhança espectral entre elas, isso porque o 

tipo de material geológico é o mesmo segundo o SERNAGEOMIN (Qe), por conseguinte, os 

EO e EC são altos.  

O erro de omissão na classe de Afloramento Rochoso é 31% no resultado do 

mapeamento com classificador RF. Com SmileCart o EO é 24%, com CART tem 11%. Os EO 

nesta classe são pixels que existem no terreno que não foram mapeadas. Os EC para a classe 

Afloramento Rochoso é 31% para o resultado do mapeamento com algoritmo RF. Para os 

algoritmos SmileCART e CART é 19 e 22% respectivamente. 

Na classe de Solo Exposto, o mapeamento com os algoritmos RF e SmileCART 

têm os EO mais altos resultados, com 42 e 34%. O EO para o mapeamento com CART é de 

28%. Os EO para a categoria Solo Exposto são píxeis que não foram mapeados pelo 

classificador, entretanto, na realidade do terreno sim existem. 

Os EC e EO para as classes de Areias e Solo Exposto, são relativamente altos, 

devido que possivelmente existe confusão com as classes.  

A classe vegetação nas três categorias têm um baixo nível de EC. As mais baixas 

são os mapeamentos feitos com o algoritmo SmileCART e CART com um 0%. Os EO para a 

classe Vegetação são baixos. Nos três algoritmos o resultado é 12, 3 e 4% para RF, CART e 

SmileCART respectivamente.  

A última classe analisada é a Área Urbana. Os resultados para os EC nos três 

classificadores, Cart, SmileCart e RF, são 6, 20 e 37% respectivamente.  
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Os EO na categoria Área Urbana, para os algoritmos RF, Cart e SmileCart são 32, 

12 e 13% respectivamente. As percentagens do EO são pixels, que estão no terreno, mas eles 

não foram mapeados pelos classificadores. 

Em relação aos EO, os menores EO para a classe Duna acontece para o algoritmo 

SmileCART, para a classe Areias, Rochas, Solos e Vegetação é CART, e para área Urbana é 

RF e CART. Para os EC, os mapas feitos pelos três classificadores segundo a amostragem 

aleatório simples, os menores EC em todas as classes ou categorias acontece no algoritmo 

CART.  

As médias dos EO para as 6 classes para os algoritmos RF, CART e SmileCART 

são 34, 18 e 23% respectivamente, e as médias dos EC para os algoritmos, RF, CART e 

SmileCART para as 6 classes são 33, 15 e 24% respectivamente, portanto, entre os 

classificadores testados, a classificação por CART foi superior às demais técnicas de 

classificação segundo as médias dos EC e EO baseado segundo a metodologia da amostragem 

aleatório simples. 
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Figura 39. Resultados de Erros de Comissão e Omissão para os algoritmos RF, CART e SmileCART baseado na amostragem aleatório simples 
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5.4.5. Simultaneidade Geográfica  

Na Figura 40 e 41 se apresenta os resultados do índice de simultaneidade geográfica 

para amostragem aleatória estratificada e para amostragem aleatória simples respectivamente, 

baseado na Tabela 3, segundo a matriz de confusão dos algoritmos Random Forest, CART e 

SmileCART.  

5.4.5.1. Simultaneidade Geográfica para amostragem estratificada 

Segundo a Figura 40, a classe Dunas tem bom desempenho para o algoritmo RF 

com um nível de 1,31, mas para CART e SmileCART é regular o desempenho com um nível 

de 1,11 e 1,17 respectivamente, segundo interpretação da Tabela 4. A classe Areias tem uma 

boa interpretação de correspondência para RF, e regular para CART e SmileCART com 1,42, 

1,09 e 0,96 respectivamente. Para a classe de Afloramento Rochoso, os resultados para RF 1,69 

(muito boa), CART 1,60 (muito boa) e para SmileCART 1,48 (boa). A classe Solo Exposto tem 

1,66 com RF, o que é muito bom, 1,42 com CART que é bom desempenho e com SmileCART 

tem o nível de SG é de 1,31 que é bom. A classe Vegetação tem o niveles de 1,96, 1,92 e 1,89, 

os são niveles excelentes para o índice de SG. A classe Urbano alcanço os niveles 1,66 para RF 

(muito boa), 1,71 para CART (Excelente) 1,47 para SmileCART (boa).  

 

Figura 40. Resultados do índice de simultaneidade geográfica para amostragem aleatória estratificada.  

5.4.5.2. Simultaneidade Geográfica para amostragem aleatória 

Na Figura 41, a classe Dunas tem muito bom desempenho para o algoritmo CART 

com um nível de 1,64, RF e SmileCART têm uma boa e muito bom desempenho com um nível 

de 1,37 e 1,53 respectivamente, segundo interpretação da Tabela 4. A classe Areias tem uma 

boa interpretação de correspondência para CART, ruim para RF e regular para SmileCART 
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com 1,26, 0,86 e 1,03 para cada algoritmo respectivamente. Para a classe de Afloramento 

Rochoso, os resultados para RF 1,38 (boa), CART 1,67 (muito boa) e para SmileCART 1,57 

(muito boa). A classe Solo Exposto tem 1,19 com RF, o que é regular, 1,64 com CART que é 

muito boa desempenho e com SmileCART tem o nível de SG é de 1,41 que é boa. A classe 

Vegetação tem o niveles de 1,84, 1,97 e 1,96, os são niveles excelentes para o índice de SG. A 

classe Urbano alcanço os niveles 1,30 para RF (boa), 1,81 para CART (Excelente) 1,67 para 

SmileCART (muto boa).  

 

Figura 41. Resultados do índice de simultaneidade geográfica para amostragem aleatória simples. 

5.4.5.3. Cálculo total do índice de Simultaneidade Geográfica 

Na Figura 41 se apresenta a comparação do cálculo total do índice de 

simultaneidade geográfica. O melhor algoritmo segundo a Figura 41 baseado no índice de SG 

é CART com 1,67 com a metodologia aleatória simples. Em segundo lugar é RF com um nível 

1,62 com a metodologia de amostragem aleatória estratificado e em terceiro lugar é SmileCART 

com 1,53 do índice de SG baseado na metodologia de amostragem aleatória simples.  

 

Figura 42. Cálculo total de Simultaneidade Geográfica. 
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5.5. Evolução temporal da área de estudo 

Os mapas da evolução temporal das áreas das classes estudadas são apresentados 

na Figura 43. Estão baseados com o algoritmo CART para cinco anos (1986, 1991, 2001, 2011 

e 2020). Se seleciono algoritmo CART com a metodologia amostragem aleatório simples 

porque é o algoritmo que tem melhor resultado com o índice Simultaneidade Geográfica 

segundo a Figura 42. Mais ainda, os erros de omissão e comissão tem os níveis mais baixos 

com o algoritmo CART com a metodologia de amostragem aleatória simples. Com os demais 

índices, também CART com amostragem aleatória simples, é superior. Os resultados 

apresentados na Figura 44, permitem a obtenção de informações para o entendimento da 

dinâmica espacial, a qual caracteriza-se pela variação (aumento, estabilidade ou redução) das 

classes da área de estudo para os anos 1986, 1991, 2001, 2011 e 2020.  

A classe Afloramento Rochoso tem um comportamento que vai de 1.325 até 1.486 

Km2 nos cinco anos estudados. O ano com menor área é o ano 2011 e com mais área o ano 

2020. O mar de Dunas do Atacama tem uma evolução positiva em relação a sua área estando 

com uma média de 753 Km2 os primeiros 4 anos dos mapeamentos e para o ano 2020 diminui 

até 631 Km2. Para a classe de Areias, tem uma média de 558 Km2 para os cinco anos do estudo. 

Os anos com mais baixa área na classe Areias são anos 2001 e 2011. É possível que a 

diminuição da área das dunas esteve intimamente associada ao aumento da área de areias nos 

últimos nove anos (2011 -2020) como consequência de visitantes ao Deserto do Atacama e as 

Dunas do Atacama pelo evento do Rally Dakar celebrado pela primeira vez em Sul América o 

ano 2009 e que puderam gerar modificações dunas e também nos leitos de areia ao redor do 

Mar das Dunas. É assim que entre os anos 2011 até o ano 2020 as Dunas do Atacama 

diminuíram 131 Km2 e a classe Areias aumento em 145 Km2 nos mesmos anos (2011 até 2020). 

A classe de Solo Exposto tem uma média no período estudado de 170 Km2 com um máximo 

no ano 2011 com 311 Km2 e um mínimo de 149 Km2 no ano 1991. A classe Vegetação tem 

uma média no período estudado de 35 Km2 com a mínima o ano 2001 e máxima os anos 1986 

e 2011 com 46 Km2. Na metodologia de amostragem aleatória simples, a classe vegetação e 

Solo Exposto tem a mesma geolocalização de suas áreas, então depende do período do ano a 

mudanças de áreas que se produzem no ano, é assim que certo período do ano pode ter culturas 

agrícolas sobre solo exposto e em outro período seja só solo exposto sem vegetação. A classe 

Urbana tem uma média de 53 Km2 com mínimo de 43 Km2 o ano 2001 e para o ano 2020 tem 

uma área total de 51 Km2, dependendo muito a área se é um ano com seca ou chuvoso; se é ano 

de seca, possivelmente se tem mais áreas com areias na cidade do Copiapó. 
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Figura 43. Mapas com evolução temporal das áreas das classes nos anos 1986, 1991, 2001 2011 e 2020 

Baseado no algoritmo CART com a metodologia de amostragem aleatório simples.   
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Figura 44. Evolução temporal das classes da área de estudo para os anos 1986, 1991, 2001, 2011 e 2020 em Km2  segundo a Figura 43. Os cálculos das áreas foram feitos em 

ambiente SIG. 
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CAPÍTULO VI: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Conclusões e recomendações 

Os resultados obtidos neste trabalho de avaliação e comparação entre técnicas de 

classificação supervisionada e metodologias de amostragens aleatória estratificada e aleatória 

simples através de imagens Landsat TOA, com resolução 30 m, possibilitou o mapeamento do 

Mar de Dunas do Atacama, no norte do Chile e permitem as seguintes conclusões: 

A aplicação dos algoritmos utilizados, as metodologias de amostragens aleatórias e 

estratificadas junto com a plataforma em nuvem do Google Earth Engine (GEE), possibilitaram 

mapear a área das Dunas do Atacama e proporcionar uma visão sistêmica (de conjunto) das 

principais mudanças ocorridas na paisagem. Estas transformações, foi possível compara-las em 

diferentes períodos, desta forma possibilitando identificar as principais classes na área e serem 

quantificadas em um período correspondente a 1986 até 2020. 

Para a metodologia de amostragem aleatória estratificada e a metodologia de 

amostragem aleatória simples, os diferentes métodos de classificação supervisionada com os 

algoritmos CART, SmileCART e Random Forest, são eficientes para o mapeamento das dunas 

do Atacama e para as cinco classes pois, apresentaram, segundo o índice de Simultaneidade 

Geográfica niveles de 1,48, 1,38 e 1,62 respectivamente para amostragem aleatório estratificado 

e 1,67, 1,53 e 1,32 respectivamente para amostragem aleatório simples.  

As classes Solo Exposto, Vegetação e Área Urbana obtiveram bom desempenho 

nas duas metodologias de amostragens (estratificada e aleatória) e em todas as técnicas de 

classificação aplicadas. As classes temáticas Vegetação (feita com o NDVI) e Área Urbana 

apresentaram excelente acurácia em todas as modalidades de classificação dos EC, EO e SG. 

A classe Afloramento Rochoso também apresentou bom desempenho na sua exatidão. 

A classe Mar de Dunas apresentou variação na exatidão e confusão entre os 

classificadores com a metodologia de amostragem aleatória estratificada. Isso aconteceu 

principalmente com as classes de Areia e Solo Exposto, devido à semelhança espectral na 

fronteira de decisão entre as classes, podendo ocorrer a sobreposição em alguma delas e a 

habilidade de cada classificador em estabelecer o limite de decisão no espaço de feições. Na 

metodologia de amostragem aleatório simples a variação na exatidão e confusão foi menor.  
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A confusão entre as classes de mapeamento, causada pelos erros de comissão ou 

omissão nas diferentes técnicas de classificação e metodologias de amostragens, constituem um 

dos fatores que levam provavelmente as diferentes proporções de área ocupada pelas classes.  

Para o mapeamento das Dunas de Atacama ou Mar de Dunas, comparando as duas 

metodologias de amostragens, a acurácia do produtor e o nível do índice de SG, a técnica de 

classificação supervisionada por CART representa o melhor desempenho, já que entre os 

métodos testados, a classificação supervisionada feita pelo algoritmo CART, com a 

metodologia da amostragem aleatória simples, foi superior às demais técnicas de classificação. 

Os resultados apresentados nos mapeamentos da evolução temporal da área de 

estudo com a aplicação do algoritmo CART e a metodologia de amostragem aleatória simples, 

permitem a obtenção de informações para o entendimento da dinâmica espacial, a qual 

caracteriza-se pela variação (aumento, estabilidade ou redução) das classes da área de estudo 

para os anos 1986, 1991, 2001, 2011 e 2020. 

O mar de Dunas do Atacama tem uma evolução positiva em relação a sua área 

estando, mas para o ano 2020 diminui até 631 Km2. É possível que a diminuição da área das 

dunas esteve intimamente associada ao aumento da área de areias nos últimos nove anos (2011 

-2020) como consequência de visitantes ao Deserto do Atacama e as Dunas do Atacama pelo 

evento do Rally Dakar celebrado pela primeira vez em Sul América o ano 2009 e também as 

novas áreas com mineração, que puderam gerar modificações nas dunas e também nos leitos de 

areia ao redor do Mar das Dunas do Atacama.  

O resultado da classe Mar de Dunas do Atacama é localizada em sua grande 

extensão em áreas sempre ao norte do rio Copiapó nos cinco anos do estudo temporal, portanto, 

é provável que as dunas não tenham movimento para o Sul do Deserto do Atacama. 

Para uma ótima localização das dunas do Atacama, se recomenda aplicar técnicas 

de mapeamentos através de imagens de Micro-ondas ativos (Radar) o qual é o mais amplamente 

utilizado para estudos dos recursos naturais da Terra. As vantagens de trabalhar com Radar, 

segundo JENSEN (2011), é que atua em comprimentos de onda fora das regiões do espectro 

eletromagnético óptico e infravermelho, fornecendo informações sobre rugosidade superficial 

(sendo isto uma característica da morfologia das dunas).  
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APÊNDICES 

 

Quadro 12. Resultado da matriz de erro para o algoritmo Random Forest com a metodologia de amostragem aleatório estratificado 
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Quadro 13. Resultado da matriz de erro para o algoritmo Cart com a metodologia de amostragem aleatório estratificado 
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Quadro 14. Resultado da matriz de erro para o algoritmo SmileCart com a metodologia de amostragem aleatório estratificado.  
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Quadro 15. Resultado da matriz de erro para o algoritmo Random Forest com a metodologia de amostragem aleatório simples. 
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Quadro 16. Resultado da matriz de erro para o algoritmo CART com a metodologia de amostragem aleatório simples. 
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Quadro 17. Resultado da matriz de erro para o algoritmo SmileCART com a metodologia de amostragem aleatório simples. 

 

 

 

 

 



 

121 

 

Quadro 18. Resultados dos índices Exatidão Global, Kappa, PABAK, TAU e Simultaneidade Geográfica segundo 

os algoritmos Random Forest, Cart e SmileCart com a metodologia de amostragem estratificado. 

Amostragem estratificado 

Algoritmos 
Exatidão 

Kappa PABAK TAU 
Geográfica 

Global Simultaneidade  

Random 

Forest 
0,80 0,74 0,60 0,76 

1,62 

Cart 0,71 0,61 0,42 0,65 1,48 

SmileCart 0,66 0,56 0,32 0,59 1,38 

 

Quadro 19. Resultados dos índices Exatidão Global, Kappa, PABAK, TAU e Simultaneidade Geográfica segundo 

os algoritmos Random Forest, Cart e SmileCart com a metodologia de amostragem simples. 

Amostragem Aleatório 

Algoritmos 
Exatidão 

Kappa PABAK TAU 
Geográfica 

Global Simultaneidade  

Random 

Forest 
0,65 0,55 0,31 0,58 

1,32 

Cart 0,81 0,76 0,62 0,77 1,67 

SmileCart 0,75 0,67 0,50 0,70 1,53 
 

Quadro 20. Evolução temporal para os anos 1986, 1991, 2001, 2011 e 2020 em Km2 baseado em algoritmo CART 

com amostragem aleatório simples. 

  1986 1991 2001 2011 2020 

Dunas 712 780 758 762 631 

Rochas 1410 1341 1448 1325 1486 

Areias 567 609 513 478 623 

Urbano 67 80 43 76 51 

Vegetação 46 40 33 46 43 

Solo Exposto 197 149 203 311 165 

Total 2999 2999 2999 2999 2999 
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Scripts para amostragem estratificada 

//********************************// 

//     Inserir Imagem 

//********************************// 

var land5Image = 

ee.Image('LANDSAT/LT5_L1T_TOA/LT50010792011296CUB00'); 

    print(land5Image); 

var land5Image = land5Image.clip(AreaEstudo); 

//Map.addLayer(land5Image,{bands:'B4,B3,B2',min: 0.1,max: 0.4}, 

'Landsat5'); 

//*************************************// 

//             NDVI       

//************************************// 

 var ndvi2011 = land5Image.normalizedDifference(['B4', 'B3']); 

 Map.addLayer(ndvi2011, {min:0, max:0.6}, 'ndvi2011'); 

//************************************// 

//             NDWI      

//************************************// 

// var ndwi2011 = land5Image.normalizedDifference(['B2', 'B4']); 

// Map.addLayer(ndwi2011, {min:-1, max:-1}, 'ndwi2011'); 

//********************************// 

//    Mostrar area de estudo 

//*******************************// 

//Map.addLayer(AreaEstudo, {}, 'AreaEstudo');  

//**********************************************// 
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// Mostrar areas das classes 

//*********************************************// 

//Map.addLayer(Dunas, {}, 'Mar de Dunas'); 

//Map.addLayer(Areias, {}, 'Areias'); 

//Map.addLayer(Rochas, {}, 'Afloramentos Rochasos'); 

//Map.addLayer(Solos, {}, 'Solo Exposto'); 

//Map.addLayer(Vegetacao, {}, 'Vegetacao'); 

// Map.addLayer(Urbano, {}, 'Urbano'); 

//*******************************************// 

//  Creacion puntos aleatorios para muestras 

//********************************************//  

// var pontos_aleat_dunas = ee.FeatureCollection.randomPoints(Dunas, 

490                                                                                                                                 

); 

// Map.addLayer(pontos_aleat_dunas, {},'pontos_aleat_dunas'); 

// var pontos_aleat_areias = 

ee.FeatureCollection.randomPoints(Areias, 355); 

// Map.addLayer(pontos_aleat_areias, {},'pontos_aleat_areias'); 

// var pontos_aleat_rochas = 

ee.FeatureCollection.randomPoints(Rochas, 882); 

//Map.addLayer(pontos_aleat_rochas, {},'pontos_aleat_rochas');  

// var pontos_aleat_solos = ee.FeatureCollection.randomPoints(Solos, 

904); 

// Map.addLayer(pontos_aleat_solos, {},'pontos_aleat_solos'); 

// var pontos_aleat_vegetacao = 

ee.FeatureCollection.randomPoints(Vegetacao, 155); 
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// Map.addLayer(pontos_aleat_vegetacao, 

{},'pontos_aleat_vegetacao'); 

// var pontos_aleat_urbano = 

ee.FeatureCollection.randomPoints(Urbano, 170); 

// Map.addLayer(pontos_aleat_urbano , {},'pontos_aleat_urbano'); 

//*****************// 

//  Amostras  // 

//******************// 

var amostra = 

MarDunas.merge(AreaUrbana).merge(AreiasQe).merge(AfloramentoRochas) 

              .merge(SoloExposto).merge(Vegetacaoo);  

// Map.addLayer(amostra, {}, 'Amostra');       

//*******************************************// 

//Bandas que serao utilizadas na clasificacao 

//*******************************************// 

var bandas = ['B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5','B6', 'B7']; 

//*****************************// 

//Identificacao do treinamento 

//***************************// 

var treinamento = land5Image.select(bandas).sampleRegions({ 

  collection:amostra, 

  properties:['Class'], 

  scale:30, 

}); 

//*****************************// 
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//Clasificador Random Forest 

//***************************// 

var classificacao = ee.Classifier.smileCart().train({ 

  features:treinamento, 

  classProperty:'Class', 

  inputProperties: bandas, 

}); 

//*****************************************// 

//Mapeamento da classificacao supervisionada 

//*****************************************// 

var classificacao_sup = 

land5Image.select(bandas).classify(classificacao); 

Map.addLayer(classificacao_sup,{min:0, max:5, palette:['0101DF', 

'FFFF00', 'A4A4A4', 

'B18904', '01DF01', 'FF0000']}, 'Classificacao Random Forest'); 

//***************************************************// 

//  Save result to Google Drive 

//*************************************************// 

// Export.image.toAsset({ 

//   image: classificacao_sup, 

//   description: 'RF', 

//   scale: 30 

// }); 

//***************************************************// 

//Matriz de confusão a partir das amostras coletadas 



 

126 

 

//*************************************************// 

// var precisao_treinamento = classificacao.confusionMatrix(); 

// print('Matriz de erro: ', precisao_treinamento); 

// print('Precisão geral: ', precisao_treinamento.accuracy()); 

//*************************************************// 

//Matriz de confusão a partir de amostras aleatórias 

//*************************************************// 

//*******************************************// 

//  Creacion puntos aleatorios para avaliação 

//*******************************************//  

// var val_aleat_dunas = ee.FeatureCollection.randomPoints(Dunas, 

326                                                                                                                                 

); 

// Map.addLayer(val_aleat_dunas, {},'val_aleat_dunas'); 

// var val_aleat_areias = ee.FeatureCollection.randomPoints(Areias, 

237); 

// Map.addLayer(val_aleat_areias, {},'val_aleat_areias'); 

// var val_aleat_rochas = ee.FeatureCollection.randomPoints(Rochas, 

587); 

// Map.addLayer(val_aleat_rochas, {},'val_aleat_rochas'); 

// var val_aleat_solos = ee.FeatureCollection.randomPoints(Solos, 

601); 

// Map.addLayer(val_aleat_solos, {},'val_aleat_solos'); 

// var val_aleat_vegetacao = 

ee.FeatureCollection.randomPoints(Vegetacao, 103); 

// Map.addLayer(val_aleat_vegetacao, {},'val_aleat_vegetacao'); 
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// var val_aleat_urbano = ee.FeatureCollection.randomPoints(Urbano, 

113); 

// Map.addLayer(val_aleat_urbano , {},'val_aleat_urbano'); 

//***************************************// 

//Criar variável de pontos de validacao// 

//***************************************// 

var pontos_validacao = 

dunas_val.merge(urbano_val).merge(areiasQe_val).merge(rochas_val) 

.merge(solos_val).merge(vegetacao_val);                     

//Map.addLayer(pontos_validacao, {}, 'Pontos validacao'); 

//***************************************// 

//   Analise da acurácia do mapeamento   // 

//***************************************// 

var validacao = classificacao_sup.sampleRegions({ 

  collection: pontos_validacao, 

  properties: ['reference'], 

  scale: 30, 

}); 

print(validacao); 

var acuracia_classificacao = 

validacao.errorMatrix('classification','reference'); 

print('Matriz de erro:', acuracia_classificacao); 

print('Acurácia da classificacao:', 

acuracia_classificacao.accuracy()); 
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print('Producers Accuracy:', 

acuracia_classificacao.producersAccuracy()); 

print('Consumers Accuracy:', 

acuracia_classificacao.consumersAccuracy()); 

Scripts para amostragem aleatória: 

//********************************// 

//     Inserir Imagem Landsat 2011 

//********************************// 

var land5Image = 

ee.Image('LANDSAT/LT5_L1T_TOA/LT50010792011296CUB00'); 

    print(land5Image); 

var land5Image = land5Image.clip(AreaEstudo); 

Map.addLayer(land5Image,{bands:'B4,B3,B2',min: 0.1,max: 

0.4}, 'Landsat5'); 

//Landsat 8 para estudo temporal  

// // Load a raw Landsat scene and display it. 

// var raw = 

ee.Image('LANDSAT/LC08/C01/T1/LC08_001079_20200117'); 

// //Map.centerObject(raw, 10); 

// //Map.addLayer(raw, {bands: ['B4', 'B3', 'B2'], min: 

6000, max: 12000}, 'raw'); 

// // Convert the raw data to radiance. 

// var radiance = 

ee.Algorithms.Landsat.calibratedRadiance(raw); 

// //Map.addLayer(radiance, {bands: ['B4', 'B3', 'B2'], 

max: 90}, 'radiance'); 
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// // Convert the raw data to top-of-atmosphere 

reflectance. 

// var land5Image = ee.Algorithms.Landsat.TOA(raw); 

//     print(land5Image); 

// var land5Image = land5Image.clip(AreaEstudo); 

// Map.addLayer(land5Image,{bands:'B4,B3,B2',min: 0.1,max: 

0.4}, 'Landsat5'); 

//********************************// 

//    2 Inserir Imagem Sentinel 2  

//********************************// 

// var Sentinel2 = ee.ImageCollection(dataset 

//                 .filterDate('2018-01-01', '2020-12-31') 

//                 .filterBounds(geometry) 

//                 .sort('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE') 

//                 .first()); 

// print(Sentinel2); 

//PARAMETROS VISUALIZACION 

// var visParam = { 

//   bands:['B8', 'B4', 'B3'  ], 

//   min: 1230, 

//   max: 3600, 

// }; 

// //Vizualizar LA MEJOR IMAGEN SENTINEL 2 SIN COBERTURAS 

DE NUBES 

// Map.addLayer(Sentinel2, visParam, 'Sentinel2'); 
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//********************************// 

//    3 Inserir Imagem Sentinel 2  

//********************************// 

// var Sentinel2_1 = ee.ImageCollection(dataset 

//                 .filterDate('2018-01-01', '2020-12-31') 

//                 .filterBounds(geometry2) 

//                 .sort('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE') 

//                 .first()); 

// print(Sentinel2_1); 

// //PARAMETROS VISUALIZACION 

// var visParam = { 

//   bands:['B8', 'B4', 'B3' ], 

//   min: 1230, 

//   max: 3600, 

// }; 

// //Vizualizar LA MEJOR IMAGEN SENTINEL 2 SIN COBERTURAS 

DE NUBES 

// Map.addLayer(Sentinel2_1, visParam, 'Sentinel2_1'); 

//**********************************************// 

// Mostrar Area de Estudo 

//*********************************************// 

// Map.addLayer(AreaEstudo, {}, 'AreaEstudo'); 

//**********************************************// 

// Mostrar areas dunas 
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//*********************************************// 

// Map.addLayer(Dunas, {}, 'Mar de Dunas'); 

//*******************************************// 

//  Creacion puntos aleatorios para muestras 

//********************************************//  

//var pontos_aleat = 

ee.FeatureCollection.randomPoints(AreaEstudo, 4925                                                                                                                               

); 

//Map.addLayer(pontos_aleat, {},'pontos_aleat'); 

//*****************// 

//  Amostras 

//******************// 

var amostra = 

dunas.merge(rochas).merge(Areias).merge(urbano) 

              .merge(vegetacao).merge(Soloexposto); 

Map.addLayer(amostra, {}, 'Amostra'); 

//*******************************************// 

//Bandas que serao utilizadas na clasificacao 

//*******************************************// 

var bandas = ['B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5','B6', 'B7']; 

//*****************************// 

//Identificacao do treinamento 

//***************************// 

var treinamento = 

land5Image.select(bandas).sampleRegions({ 
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  collection:amostra, 

  properties:['Class'], 

  scale:30, 

}); 

//*****************************// 

//Clasificador Random Forest 

//***************************// 

var classificacao = ee.Classifier.cart().train({ 

  features:treinamento, 

  classProperty:'Class', 

  inputProperties: bandas, 

}); 

//*****************************************// 

//Mapeamento da classificacao supervisionada 

//*****************************************// 

var classificacao_sup = 

land5Image.select(bandas).classify(classificacao); 

Map.addLayer(classificacao_sup,{min:0, max:5, 

palette:['0101DF', 'a4a4a4', 'ffff00', 

'ff0000', '01DF01', 'b18904']}, 'Classificacao Random 

Forest'); 

//***************************************************// 

//                  Save result to Google Drive 

//*************************************************// 

Export.image.toAsset({ 
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  image: classificacao_sup, 

  description: 'RF', 

  scale: 30 

}); 

//***************************************************// 

//Matriz de confusão a partir das amostras coletadas 

//*************************************************// 

var precisao_treinamento = 

classificacao.confusionMatrix(); 

print('Matriz de erro: ', precisao_treinamento); 

print('Precisão geral: ', 

precisao_treinamento.accuracy()); 

//*************************************************// 

//Matriz de confusão a partir de amostras aleatórias 

//*************************************************// 

//*******************************************// 

//  Creacion puntos aleatorios para avaliação 

//*******************************************//  

var val_aleat= 

ee.FeatureCollection.randomPoints(AreaEstudo, 1537                                                                                                                                 

); 

Map.addLayer(val_aleat, {},'val_aleat'); 

//***************************************// 

//Criar variável de pontos de validacao// 

//***************************************// 
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var pontos_validacao = 

dunas_val.merge(rochas_val).merge(areias_val).merge(Urbano

_val) 

.merge(vegetacao_val).merge(solo_exposto_val); 

                        

Map.addLayer(pontos_validacao, {}, 'Pontos validacao'); 

//***************************************// 

//   Analise da acurácia do mapeamento   // 

//***************************************// 

var validacao = classificacao_sup.sampleRegions({ 

  collection: pontos_validacao, 

  properties: ['reference'], 

  scale: 30, 

}); 

print(validacao); 

var acuracia_classificacao = 

validacao.errorMatrix('classification','reference'); 

 

print('Matriz de erro:', acuracia_classificacao); 

print('Acurácia da classificacao:', 

acuracia_classificacao.accuracy()); 

print('Producers Accuracy:', 

acuracia_classificacao.producersAccuracy()); 

print('Consumers Accuracy:', 

acuracia_classificacao.consumersAccuracy()); 
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