
INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a sociedade, vive em uma década caracterizada pela rápida circulação 

das informações relacionadas às questões socioambientais. Isso ocorre por conta dos 

variados canais e veículos de divulgação disponíveis atualmente. O início do século 

XXI sem dúvida, representou uma nova era da informação devido ao desenvolvimento 

de novas tecnologias de comunicação, como as redes e sistemas de computação, cada 

vez mais sofisticados e acessíveis (ARMBRUST et al., 2010). 

Em meio a este cenário de modernidade, o período atual caracteriza-se também pelo 

afloramento de sérias questões ambientais nos cernes acadêmicos e na sociedade como 

um todo. O desafio é aproveitar o potencial técnico informacional desenvolvido ao 

longo da evolução dos sistemas computacionais e das redes de comunicação, com o 

intuito de procurar resolver os problemas que afligem a sociedade e o meio ambiente na 

contemporaneidade (KALNARY; CAI, 2013). 

Na última década vêm ocorrendo uma preocupação e uma tentativa de aliar os 

recursos tecnológicos das comunicações rápidas e eficientes dos dias atuais com as 

preocupações ambientais da sociedade. Com o advento da sofisticação das técnicas de 

análise e tratamento dos dados e informações ambientais, muitas instituições estão 

procurando inovar constantemente a forma de se relacionar com as questões ambientais. 

Diante do cenário caracterizado pelo crescimento das tecnologias da informação e da 

observação dos recursos ambientais terrestres, alguns procedimentos, ou até mesmo 

métodos, também acompanharam essa modernização, sendo o Sensoriamento Remoto 

(SR) um exemplo claro deste processo (FLORENZANO, 2007).  

Florenzano (2007) afirma que o “sensoriamento remoto é a ciência, ou a arte de 

adquirir informações sobre objetos ou fenômenos na superfície da Terra sem contato 

direto com estes”. A definição de SR vai além do apresentado por diversos autores da 

área; no entanto, segundo Florenzano (2007), o significado varia pouco. A utilização do 

SR como recurso material ou metodológico nos diversos trabalhos acadêmicos ou 

profissionais, exige a apropriação madura e consciente de conceitos como radiância, 

reflectância e imageamentos. Os recursos materiais e metodológicos necessários aos 

trabalhos de SR, como satélites, sensores, programas e computadores com cada vez com 

maior capacidade de processamento e demais instrumentos necessários para o SR estão 



em constante modernização, possibilitando desta forma resultados cada vez mais 

aprimorados. 

No contexto da modernização dos recursos empregados no SR, destacamos os 

serviços da computação em nuvem através de uma plataforma mundial de análise de 

dados ambientais, o “Google Earht Engine”, criado pela empresa Google.com através 

do Google Labs. Através do SR, empregando os recursos/ferramentas disponibilizados 

pela plataforma Cloud computing do Google Earth Engine (GEE), é possível realizar 

trabalhos usufruindo da rapidez no processamento e acurácia resultante das operações 

realizadas na computação em nuvem. O SR baseado nos recursos da computação em 

nuvem, através do alto desempenho de processamento, mostra-se uma alternativa viável 

à produção de dados e informações relacionadas ao uso e cobertura das terras da área de 

estudos (GOOGLE, 2015).  

Um aspecto importante nesta pesquisa é a utilização de dados multitemporais 

produzidos a partir do emprego do SR. Essas informações proporcionam uma visão 

mais ampliada e consequentemente um melhor aprofundamento no entendimento da 

dinâmica de uso e cobertura das terras ao longo do tempo e espaço (BROWN et al., 

2010; HILL e DONALD, 2003; JACCQUIN et al., 2010; NGUYEN et al., 2012; 

VERBESSELT et al., 2010)  

Nesta pesquisa as mudanças na dinâmica da paisagem, a exemplo do 

desflorestamento, do crescimento de áreas urbanas e agrícolas, serão tratadas a partir do 

uso e cobertura das terras. Para isto, empregamos o conceito de “Land Use and Cover 

Change” (LUCC), versão na língua inglesa para mudanças de uso e cobertura das terras 

(UCT). Trata-se de uma abordagem para os trabalhos relacionado aos diversos tipos de 

usos, sejam para fins agrícolas, urbanos, industriais ou da cobertura as quais podem ser 

por vegetação, urbanização (MAIMAITIJIANG, 2015). 

O UCT leva em consideração uma série de transformações na paisagem, como o 

desflorestamento, o crescimento das áreas urbanas, implantação de meios de produção e 

demais atividades antrópicas. Os trabalhos relacionados ao uso e cobertura das terras, a 

exemplo de Almeida et al. (2002), Anderson et al. (1979), Bagan e Yamagata (2012), 

Chen e Rogan (2004), Chen et al. (2014), Correia (2009), De-Freitas (2013) e Galford 

(2008), possibilitam principalmente a compreensão das dinâmicas nas mudanças do 

UCT, sejam elas antrópicas ou naturais.  

A literatura, a exemplo da citada anteriormente, voltada ao estudo da dinâmica 

espaço temporal da cobertura e uso da terra, afirma que o UCT é resultado de uma série 



de aspectos das mudanças socioambientais, as quais ocorrem na paisagem e este tema 

está recebendo cada vez mais atenção por parte da comunidade científica nos últimos 

anos (HOUET et al., 2014).  

 Neste estudo, a abordagem da temática UCT terá como cenário a área do entorno da 

Baía de Todos os Santos (BTS). Trata-se de uma área caracterizada pelo bioma da Mata 

Atlântica através do ecossistema de Floresta (ombrófila e suas divisões) mais os 

ecossistemas associados, como manguezal e restinga (RIBEIRO, et al., 2009). A 

ocupação antrópica nesta região é antiga; muito antes da chegada dos colonizadores 

europeus, os povos indígenas já habitavam o local e desenvolviam atividades de 

subsistência. Com a ocupação portuguesa na área no século XVI, foram iniciadas as 

atividades extrativistas destinadas a atender os interesses da coroa e seus mercados 

consumidores dos produtos explorados a exemplo, da cana-de-açúcar e outros (HATJE; 

ANDRADE, 2009). 

Trata-se de um ambiente constituído por paisagens complexas, as quais possuem 

associações importantes de ecossistemas a um importante bioma brasileiro, submetido a 

intensas mudanças de uso e cobertura das terras influenciada principalmente pelo 

antrópismo. O UCT nas terras no entorno da BTS é marcante ao longo da história da 

ocupação humana na área, desta forma, deixando marcas “cicatrizes” como a supressão 

da vegetação nativa, poluição, urbanização entre outros.   

Os aspectos econômicos da BTS são dinâmicos devido as mudanças das atividades 

desenvolvidas ao longo da sua história de ocupação. A produção de riquezas foi em 

épocas anteriores,  e atualmente continua sendo, determinante na caracterização do seu 

espaço, desde as atividades exploratórias do passado quanto a moderna indústria 

petroquímica de meados do século XX até a implantação da indústria naval nos últimos 

anos. Localizada na região costeira do estado da Bahia (Figura 1), está recebendo 

atenção cada vez maior no que se refere a questões ambientais. Isso ocorre em função 

da importância da região, nos aspectos econômicos, quanto ambientais e sociais que 

possui. 

O entorno da BTS caracteriza-se por um espaço geográfico indissociável  

caracterizado pela presença e marcante atividade antrópica (SANTOS, 1994). As 

pesquisas cientificas realizadas na BTS são diversificadas, assumem várias temáticas 

destacandoe os estudos relacionados à geoquímica, à ecologia, à oceanografia, à 

hidrologia, assim como aspectos históricos e socioculturais, entre outros. Pode-se citar: 



Queiroz e Celino (2008), Hadlich, Ucha e Oliveira (2009), Andrade e Hadlich (2009), 

Jesus e Hadlich (2009), Hadlich et al. (2007), Hatje (2009) entre outros.    



Figura 1: Mapa de localização da Baía de Todos os Santos no estado da Bahia, Brasil. 



 

O conhecimento ou reconhecimento das mudanças dos padrões de uso e cobertura 

das terras no entorno da BTS ao longo de um período definido por uma série temporal 

através do SR, permite identificar e quantificar os principais processos relacionados ao 

estado de conservação ou degradação. Através da posse de informações ambientais, a 

exemplo de imagens e mapas, é possível repensar e consequentemente planejar ações 

que visem evitar ou corrigir problemas atuais e futuros, principalmente aqueles que 

tratam do UCT na BTS.  

Nas últimas décadas, principalmente com o processo de industrialização, o aumento 

da população local e o crescimento de algumas atividades econômicas, a exemplo da 

indústria petroquímica e o turismo, aceleraram as mudanças na área como crescimento 

desordenado, supressão da vegetação nativa, poluição dos corpos hídricos e também dos 

solos (HATJE; ANDRADE, 2009). 

A apropriação do SR como principal eixo deste estudo possibilita produzir um 

volume de dados e informações (imagens, mapas e gráficos) a respeito do uso e 

cobertura das terras na área, gerando uma necessidade iminente de organizar, 

sistematizar e visualizar estes produtos.  É possível encontrar na internet a possibilidade 

de tornar os resultados desta pesquisa acessíveis, independente das distâncias 

geográficas, além de organizados de maneira a possibilitar o acesso rápido e intuitivo. 

Diante destas questões, surgiu a ideia de criar um website o qual foi denominado 

GISBaía.net. 

 O GISBaía.net foi concebido como uma ferramenta para o armazenamento, 

organização e visualização dos dados e informações relacionados ao UCT na BTS. Esse 

recurso visa facilitar e tornar cada vez mais acessíveis as informações produzidas. 

Segundo Hatje e Andrade (2009) no livro “Baía de Todos os Santos: aspectos 

oceanográficos” muitas pesquisas são feitas na BTS, no entanto as informações destes 

estudos são dispersas e pouco acessíveis.  

 Para este estudo, os materiais e métodos empregados baseiam-se no SR através do 

GEE, com os mosaicos pixelares, que se referem a um novo paradigma de dados 

espaciais. Os recursos do GEE possibilitam o emprego do SR, sob uma nova 

perspectiva de utilização, proporcionando aplicações antes impossíveis no método 

comumente empregado (desktop, software e dados).  

O GEE possibilita mapear áreas onde antes onde existiam grandes dificuldades de 

mapeamento empregando imagens orbitais, as quais a solução baseava-se em imagens 

de aéreas com alto custo de aquisição, as quais são pouco acessíveis à comunidade 



 

acadêmica no momento desta pesquisa. A elaboração e a operação de uma plataforma 

online, que integra os objetivos deste estudo, proporciona a difusão rápida dos 

resultados alcançados, desta forma impedindo que o conhecimento gerado não se 

restrinja apenas ao material gráfico impresso para esta dissertação.    

 

OBJETIVOS: 

 

Geral:  

Quantificar e discutir as mudanças dos padrões de uso e cobertura das terras nas áreas 

do entorno da Baía de Todos os Santos, a partir de dados LANDSAT em escala 

multitemporal empregando o Sensoriamento Remoto 

 

Específicos:  

I- Mapear o uso e a cobertura das terras em escala multitemporal ao longo do período 

2000 a 2014, na área de estudo. 

II – Compor uma base de dados da área de estudo em uma escala multitemporal com os 

produtos dos satélites LANDSAT-5 e LANDSAT-7. 

III – Identificar, quantificar e comparar os padrões de uso e cobertura das terras ao 

longo das séries temporais estabelecidas. 

VI – Organizar, sistematizar e disponibilizar um Banco de Dados com os produtos de 

SR e PDI em um website.  

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

O planeta Terra passa por mudanças contínuas em resposta e às atividades 

humanas (AJARA, 1993). Para compreender o complexo inter-relacionamento dos 

fenômenos que causam estas mudanças no meio natural é necessário fazer algumas 

observações em escalas temporais e espaciais (BAGAN, YAMAGATA, 2012). A 

observação da Terra por meio de satélites através do Sensoriamento Remoto (SR) é uma 

das maneiras efetiva e econômica de coletar os dados necessários para monitorar e 

modelar estes fenômenos, especialmente em países de grande extensão territorial, como 

o Brasil (FLORENZANO, 2007). A multitemporalidade para este estudo corresponde a 

corresponde a um conjunto de dados em diferentes datas/períodos da superfície, a qual 

estrutura as análises ambientais empregando o SR, desta forma, proporcionando uma 

visão da dinâmica das transformações na superfície terrestre (FRANKLIN, 2001). 

Frente ao desenvolvimento do SR como método e/ou técnica, surgem novos recursos 

baseados na convergência de programas, computadores, dados e serviços com o 

objetivo de aperfeiçoar e dinamizar os trabalhos onde o SR se faz necessário 

(GOOGLE, 2015).  

 

1.1 O Sensoriamento remoto 

 

A necessidade de conhecer o espaço e o ambiente que vive, fez com que a 

sociedade buscasse matérias e métodos cada vez mais eficientes ao longo da sua história 

para identificação e compreensão das questões ambientais (FLORENZANO, 2007). 

Segundo Jensen (1999), diversos fenômenos naturais e antrópicos podem ser estudados 

por meio do SR. O SR pode ser definido como a tecnologia que permite obter imagens 

(óticas, radar e térmicas) da superfície terrestre, por meio da captação e do registro da 

energia refletida ou emitida pela superfície (FLORENZANO, 2007, p.11).  

Novo (1992) e Jensen (2004), assim como Florenzano (2007), sustentam a ideia 

de que o SR se baseia na utilização de sensores para aquisição de informações sobre 

objetos ou fenômenos sem que haja contato direto entre eles; segundo os autores, isto é 

feito pela captura e registro da energia refletida ou emitida, seguido do processamento, 

análise e aplicação destes dados. Os conceitos colocados pelos autores citados 

anteriormente, pode ser sintetizado na ideia de que o SR é a ciência e a tecnologia de 



 

obter informação sobre objetos físicos e sobre o ambiente, por meio de processos de 

gravação, medições e interpretação de representações digital e pictórica (imagens) dos 

padrões de energia derivados de sistemas sensores remotos (COLWELL, 1997).   

O SR utiliza radiação eletromagnética (REM) e representa uma área do 

conhecimento que trata essencialmente da interação da radiação eletromagnética com os 

diversos materiais ou fenômenos, os quais podem ser naturais a exemplo a dos 

atmosféricos, ou antrópicos, como a supressão de cobertura vegetal, a urbanização, 

entre outros (RIBEIRO DE ALMEIDA et. al., 1999). Segundo Jacintho (2003), o termo 

SR refere-se a uma ciência que, num sentido amplo, resume os anseios do homem pela 

expansão dos seus limites, especialmente no que diz respeito à observação e análise dos 

fenômenos espaciais que o cercam. A necessidade de observação destes fenômenos 

citados anteriormente, fez com que SR se consolidasse como uma área do conhecimento 

científico (PHINN, 1998). 

O termo em inglês “Remote Sensing” surgiu na comunidade cientifica 

internacional em 1960 (BARRET; CURTIS, 1992). Porém o uso do SR já era praticado 

anteriormente, desde quando havia o emprego de um sensor para registro ótico de 

fenômenos e objetos de maneira remota, a exemplo da fotografia, inventada em 1893, 

pelos franceses N. Niepce, W. Talbot e L. Daguerre. A primeira fotografia aérea de que 

se tem notícia foi feita em 1858, também na França, por Gasper Felix Tournachon, 

conhecido como “Nadar”, que sobrevoava Paris a bordo de um balão, a altura de 365m. 

(NOVO, 1992; LILESAND; KIEFER, 1994).  

  Segundo Chen e Rogan (2004 a tecnologia e os métodos de SR evolui, incluindo 

conjuntos de sensores produzindo vários tipos de imagens (óticas, termais e radar) com 

possibilidades de acessos a dados históricos. O desenvolvimento e operação de novos 

sensores nos últimos anos consolidou o SR como área do conhecimento estratégica para 

os estudos da superfície do planeta (CHEN, ROGAN, 2004, p-301).   

O SR fornece ferramentas poderosas para estudar os diversos ambientes 

existentes na superfície do planeta, principalmente urbanos, rurais, industriais, sistemas 

aquáticos entre outros  (GRIFFTITHS et al, 2010; SUTTON, 2003). Pozoni e 

Shimabukuro (2007) afirmam que a aplicação do SR perpassa diversas etapas que 

incluem desde a reflexão da radiação à coleta e registro de dados através de sensores, 

sejam eles orbitais (satélites), de laboratório ou campo (radiômetros) ou aéreos 

(aeronaves equipadas como sensores). As tecnologias e os recursos empregados no SR 

possuem tendências a mudanças e sofisticação, segundo Glackin (1998) que afirmou 



 

que o campo de SR iria mudar drasticamente com o aumento previsto no número de 

satélites e sensores de vários tipos.  

Nos dias atuais, com os diversos avanços das tecnologias a exemplo de novos 

sensores aerotransportados, satélites, drones entre outros, novos paradigmas estão 

surgindo; sendo assim, o SR não poderia ficar à parte desse processo de “globalização 

tecnológica”, indo muito além do estudo da REM. Ao caminhar em par com as 

tecnologias da informação, o SR promoveu o surgimento de recursos sofisticados, 

baseados na integração de dados, informações, maquinas e conhecimento com o 

objetivo de produzir resultados mais rápidos e cada vez mais acessíveis aos usuários 

(GRIFFTITHS et al, 2010). 

Os dados empregados ou gerados pelo SR estão cada vez mais precisos uma vez 

que a resolução espacial, assim como a temporal, dos sensores tendem a aumentar com 

o passar dos anos. Isso decorre do avanço tecnológico. A oferta de dados também está 

aumentando uma vez que canais de divulgação como a internet vem se consolidando 

como principal veículo para circulação das informações espaciais, principalmente 

imagens através de alguns serviços gratuitos existentes (NGUYEN et al., 2012). Os 

programas utilizados nos trabalhos de SR estão em constante aprimoramento, 

principalmente através das plataformas “Open Source” as quais são gratuitas e 

caracterizam-se pela participação e contribuição de desenvolvedores e usuários de 

diferentes partes do planeta que, juntos, trabalham para aprimorar os softwares de uso 

comum. O resultado, é um ganho tanto material quanto intelectual para toda a 

comunidade envolvida com o SR por meio do conhecimento cientifico gerado 

(GRIFFTITHS et al; 2010; ARMBRUST et al., 2010).  

 

1.2 Multitemporalidade na análise ambiental 

 

Séries temporais de dados derivados de SR possibilitam acompanhar e avaliar 

mudanças dos padrões espaciais em diferentes ambientes aquáticos e terrestres. Esses 

dados são bastante úteis na avaliação da dinâmica da cobertura das terras no tempo e 

espaço (LHERMITTE et al; 2001). Desta forma, essas informações mostram-se, 

atualmente, indispensáveis na medição e nas quantificações de padrões multitemporais 

de partes da superfície da terra. Os dados de séries temporais têm sido utilizados para 

monitorar, mapear distribuições de cobertura dos solos e investigar alterações espaço 

temporais dos ecossistemas terrestres e aquáticos (GALFORD et al., 2008; LUNETTA 



 

et al., 2006; NGUYEN et al., 2012; SAKAMOTO et al., 2005; WARDLOW et al., 

2007).  

As séries de dados de sensores como o Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) e dos satélites da Land Remote Sensing Satellite 

(LANDSAT) com sensores Multi-Spectral Scanner (MSS), Thematic Mapper (TM), 

Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) e o mais recente, Operational Land Imager 

(OLI), possibilitam o monitoramento de ecossistemas e também das mudanças dos 

UCTs na superfície da Terra.  

O estudo dos ambientes terrestres, a exemplo de ecossistemas como as florestas, 

empregando o SR, estão cada vez mais em evidência (NGUYEN et al., 2012). Os 

recursos desta ferramenta, como os índices de vegetação (IVs), incluindo o Diferença 

Normalizada da Vegetação (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) e 

Enhanced Vegetation Index (EVI), são bastante utilizados para a detecção de mudanças 

e/ou variação da cobertura vegetal, bem como para compreender os usos e coberturas 

das terras por meio das classificações (NGUYEN et al., 2012; SAKAMOTO et al., 

2005; WARDLOW et al., 2007).  

O SR caracteriza-se nesta pesquisa como um método os quais emprega recursos 

como o Processamento Digital de Imagens (PDI) para gerar os dados e informações 

com com objetivo de subsidiar as análises. Segundo Chen et al. (2014), a utilização das 

séries temporais dos dados de SR está aumentando a cada ano e aplicadas nos estudos 

dos ecossistemas, assim como em análises relacionadas as mudanças de uso e cobertura 

das terras. O número de investigações que se apropriam da técnica é crescente 

(ORDOYNE e FRIEDL, 2008; ZHAO et al 2009).  

Estudos relacionados à dinâmica das águas, a exemplo das chuvas, correntes 

marinhas entre outras, e às coberturas por vegetação variadas, encontram nas técnicas de 

SR um importante instrumento para análises. No entanto, diante da variedade de 

sensores, e consequente variação na resolução espacial, ocorre dificuldade de se realizar 

um monitoramento detalhado a longo prazo, principalmente das áreas úmidas e/ou 

costeiras (CHEN; ROGAN, 2004).  

Apesar da limitação citada anteriormente, a alta resolução temporal faz as séries 

de dados de SR proporcionar melhores resultados durante o monitoramento da dinâmica 

da vegetação, de áreas urbanas e outros tipos de cobertura da terra (CHEN et al., 2014). 

Um exemplo é o índice composto da relação água e vegetação (RAV) com base em 

conjuntos de dados de séries temporais MODIS, que tem facilitado a identificação da 



 

rápida sucessão de vegetação e estimativa das taxas de disseminação da vegetação no 

estuário do pantanal de Dongtan, Chongming Island (ZHAO et al., 2009).  

Os sensores de média resolução temporal em espacial, a exemplo do LANDSAT-

7 ETM+, são capazes de oferecer uma relativa quantidade de detalhes da superfície 

(30m) em um período de revisita de 16 dias; destinam-se a fornecer as informações 

adequadas para uma ampla variedade de aplicações (CHEN; ROGAN, 2004). A 

continuidade do programa LANDSAT, desde 1972, é reconhecida como um marco 

importante na evolução da tecnologia de SR (FRANKLIN, 2001). Em 1997 já se citava 

que a série de satélites LANDSAT possibilitou a obtenção de uma matriz de dados 

ambientais em escala global, a partir de uma sequência de operação dos satélites e seus 

sensores, o que tem possibilitado a geração de um conjunto de dados (imagens) 

ambientais em escala global (SCHOWENGERDT, 1997).   

Entre julho de 1972 e janeiro de 1999, o sensor Multispectral Scanner Sensor 

(MSS) do satélite LANDSAT-1 forneceu dados de imagens com uma resolução espacial 

de aproximadamente 80 m, adquiridas ao longo de quatro bandas espectrais. Embora 

estes dados tenham exibido ruído que comprometeu as informações (imagens) 

(SCHOWENGERDT, 1997), o MSS possibilitou uma oportunidade única para os 

pesquisadores investigar e aplicar dados do SR em escalas regionais (CHEN e ROGAN, 

2004), durante as décadas de 70 e início dos anos 80.   

A série de satélites LANDSAT destaca-se no cenário de dados multitemporais de 

SR, principalmente ao tratar do sensor TM do LANDSAT-5, que entrou em operação no 

ano de 1984 e operou até 2012. Apesar de terem ocorridos alguns intervalos de algumas 

paradas, o sensor TM possui um dos mais abrangentes conjuntos de dados ao longo dos 

28 anos de imageamento da superfície do planeta (MAIMAITIJIANG, GHULAM e 

SANDOVAL, 2015). 

Segundo Jensen (2000), enquanto as bandas espectrais do LANDSAT-1 com MSS 

foram planejadas para utilidade e emprego, em geral para mapear vegetação e 

características geológicas, o LANDSAT-5, com o sensor TM, possuiu canais espectrais 

específicos para mapear o tipo de vegetação, umidade do solo e outros aspectos 

fundamentais da paisagem. As pesquisas com o sensor TM permitiram ser conduzidas 

com maior precisão, em grandes áreas (ou seja, a faixa de largura de uma cena TM é de 

185x185 Km). Os dados do LANDSAT-5 TM possibilitaram investigações com 

demandas temáticas maiores, devido às características espectrais deste sensor (TM), do 

que poderia ser alcançado com o sensor MSS (CHEN e ROGAN, 2004).  



 

 Observações da Terra com resolução de 30m foram e estão sendo fornecidas 

pelos satélites da série LANDSAT (JENSEN, 2000). Apesar das características 

diferenciadas entre os sensores MSS e TM, a série LANDSAT possibilita uma 

continuidade, desta forma ofertando imagens da superfície em diferentes épocas. Os 

imageamentos envolvendo o satélite LANDSAT-5 e LANDSAT-7 correspondem a cerca 

de 75% da duração dos 40 anos da série de registros realizados por estes satélites 

(KOVALSYY e ROY, 2013).  

O LANDSAT-8 entrou em operação em meados do ano de 2014, e desde já 

oferece produtos com 30 m de resolução espacial, sendo que além das 7 bandas 

espectrais já comuns na série, o LANDSAT-8 pois mais três bandas adicionais (banda 9: 

Cirrus, banda 10: TIRS 1 e banda 11: TIRS 2). A acessibilidade, disponibilidade e 

qualidade dos dados são os principais fatores que tornaram os produtos LANDSAT 

bastante usuais em estudos ambientais, principalmente no âmbito das pesquisas 

cientificas.  

O monitoramento da cobertura vegetal nos diversos biomas e ecossistemas 

existentes, e também dos processos de uso e ocupação das terras, estão cada vez mais 

precisos e acessíveis (BROWN et al., 2010; HILL e DONALD, 2003; JACCQUIN et 

al., 2010; NGUYEN et al., 2012; VERBESSELT et al., 2010).   Florenzano (2007) 

afirma que as imagens de sensores remotos de diferentes épocas são imprescindíveis 

para as investigações espaciais de caráter multitemporal. Através das séries de dados 

temporais, é possível investigar os processos de transformações na superfície da terra, 

uma vez que já existem técnicas desenvolvidas em estudos já publicados no meio 

cientifico (BAGAN e YAMAGATA, 2012; BANZAF et al., 2013; DE FREITAS et al., 

2013  

No entanto, existem vários outros sistemas de satélites e sensores com 

resoluções espaciais e espectrais diferentes do LANDSAT (30m), a exemplo do Ikonos 

(1m e 4m), GeoEye (0,50m e 2m), RapidEye (5m), WordView (0,50m e 2m), QuickBird 

(0,60m e 2,8m) (GLOBALGEO, 2015), entre outros. Porém, a maioria corresponde a 

sistemas comerciais e com alto custo financeiro para aquisição de dados pelos usuários, 

sendo que alguns não possuem pequena resolução temporal. O alto custo financeiro 

pode inviabilizar o emprego dos produtos desses sistemas (satélite e sensor) para os 

trabalhos acadêmicos. 

 



 

1.3  Google Earht  Engine – O serviço de computação em nuvem do 

Google.com  

 

O Google Earth Engine (GEE), segundo a Google (2015), é uma plataforma em 

escala mundial para análise de dados ambientais. Segundo a empresa, ele 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 (GOOGLE, 2015). 

O GEE é um serviço que funciona a partir da computação em nuvem. Esta, por 

sua vez, pode ser definida como a disponibilidade de aplicações computacionais 

oferecidas como serviços a partir de acesso via internet, por meio de hardware e 

software hospedados em datacenters remotos (ARMBRUST et al., 2010). A expressão 

“computação em nuvem” indica que a computação, voltada para serviços prestados aos 

usuários, ocorre quando computadores menos potentes conectam-se à internet e utilizam 

todas as ferramentas e serviços online hospedados em datacenters remotos 

(SANTAELLA, 2012).  

Segundo a Google (2015), entre as aplicações para o GEE, há detecção de 

desmatamento, classificação de cobertura da terra e das alterações na cobertura da terra, 

estimativa de biomassa florestal e de carbono, além do mapeamento de áreas sem 

estradas no mundo (GOOGLE, 2012).   

O GEE foi desenvolvido pelo Google Labs e lançado durante a Conferência 

Internacional de Mudanças Climáticas em Cancun no México, durante os dias 29 de 

novembro a 10 de dezembro de 2010.  Para o Google Blog (2012), GEE disponibiliza 

uma quantidade sem precedentes de dados e informações ambientais, a exemplo de 

imagens de satélites e dados atuais e histórico-online pela primeira vez. A plataforma 

GEE permitirá aos cientistas usar a grande infraestrutura de computação em “nuvem” da 

Google para analisar as imagens de sensores remotos e demais dados ambientais. 

Segundo o Google Blog (2012), em 2009 a Google demonstrou um protótipo do GEE; 

desde então, a empresa desenvolveu a plataforma, e atualmente oferece aos cientistas de 

todo o mundo o acesso ao GEE para implementar suas aplicações (GOOGLE BLOG, 

2012). 

A plataforma GEE possui em seus bancos de dados imagens dos principais 

satélites e sensores existentes, principalmente os da série LANDSAT. A base de dados, 

do GEE está integrada a diversas bancos de dados entre os quais o United States 



 

Geological Survey (USGS). O conjunto de dados LANDSAT do GEE inclui dados de 

todo os períodos de operação da constelação de satélites LANDSAT, desde o Landsat 1, 

conhecido também como Earth Resources Technology Satellite 1 em julho de 1972, até 

os dias atuais com o LANDSAT-8. Os dados destes satélites encontram-se já pré-

processados com correção geométrica e correção atmosférica, além de já estarem 

organizados em mosaico abrangendo todo a superfície continental do planeta.  

A maneira de se pensar SR no GEE é diferente das realizadas de maneira 

tradicional que envolve hardware e software pessoais e os dados a serem processados. 

Para os trabalhos realizados na plataforma GEE, os usuários utilizam a conexão de 

internet para acessar um ambiente virtual denominado Workstation   que funciona nos 

servidores espalhados por vários centros de dados (Data centers) em diferentes locais 

do planeta. A capacidade de processamento dos servidores proporciona níveis 

inalcançáveis por desktops ao tratar da velocidade de processamento e armazenamento 

dos dados empregados no SR. 

 

1.4 O Algoritmo Random Forests  

 

O Random Forests (BREIMAN, 2001), ou “Florestas Aleatórias”, é um 

algoritmo proposto por Breiman que constrói inúmeras árvores de decisão, as quais são 

utilizadas para classificar um conjunto de dados. Estas árvores de decisões baseiam-se 

em uma organização binária na qual um determinado valor é atribuído e em seguida 

submetido a um dado critério de “decisão”. As árvores de decisão pertencem à família 

de algoritmos de AM indutivo Top Dow Induction of DEcision Trees. Uma árvore de 

decisão, segundo Baranauskas (2001) e Breiman (2001), utiliza uma estratégia de 

“dividir–para-conquistar”, decompor um problema maior em sub-problemas mais 

simples, de formas recursivas.  

A construção de uma árvore de decisão baseia-se na escolha de um atributo que 

servirá para particionar os exemplos de subconjuntos correspondentes a cada valor do 

atributo (BREIMAN, 2001). O processo de transição de conjunto para os subconjuntos, 

por exemplo, de acordo com o valor do atributo escolhido, é uma operação onde cada 

subconjunto recebe um valor diferenciado do conjunto, observa-se que todos os 

exemplos pertencem a uma mesma classe. Caso contrário, é escolhido um novo atributo 

para particionar os exemplos e o processo é repetido até que haja uma homogeneidade 

das classes dos exemplos de um determinado subconjunto (BARANAUSKAS, 2001). 



 

Este classificador é considerado por alguns autores, a exemplo de Baranauskas 

(2001), Diaz-Uriarte e De Andrés (2006), Tsymbal et al. (2006) e Robnik-Šikonja 

(2004) um método que consiste em um conjunto de árvores de decisão geradas dentro 

de um mesmo objeto. Cada objeto (conjunto de árvores) passa por um mecanismo de 

votação (bagging), que elege a classificação mais votada. A classificação encontra-se 

nos nós terminais das mesmas (BREIMAN, 2001). Um exemplo de árvore de decisão 

interna ao classificador é exibido na figura 2 a seguir. 

 

Figura 2: Funcionamento do algoritmo de classificação Random Forests 

 

 

                                       Fonte: Adaptado de Tsymbal et al. (2006) 

 

 O Random Forests apresenta um desempenho satisfatório em tarefas de 

classificação de dados complexos e possui características que o torna ideal para bases de 

expressões gênicas (DIAZ-URIARTE e DE ANDRÉS, 2006). A análise de dados de 

expressão gênica é importante em diversas áreas do conhecimento (medicina, biologia, 

geologia etc.); na medicina, por exemplo, é muito utilizada no auxílio de diagnósticos 

de doenças, ajuda no entendimento da resposta de uma determinada doença a uma 

droga, proporciona prognósticos precisos para pacientes específicos (KLASSEN, 

CUMMING e SALDAÑA, 2008).  



 

   A tarefa dos Classificadores é tentar prever a classe de um objeto representado 

por uma instância, baseado no valor dos seus atributos. Para executar a tarefa de 

previsão, o classificador utiliza um conjunto de atributos, denominados previsores, e um 

atributo, denominada classe (CARVALHO, 2001). Este é um algoritmo de Combinação 

de Classificadores projetado especialmente para árvores de decisão. Consiste em uma 

coleção de classificadores estruturados em árvores (BREIMAN, 2011). 

A precisão do Random Forests é medida probabilisticamente em termos de 

margem de acerto do classificador e o conjunto de treinamento aleatório a partir de 

vetores, os quais representam amostras a serem treinadas. O estudo realizado por 

Tsymbal et al., (2006) demostrou que a precisão do Random Forests pode ser 

melhorada substituindo a função de combinação do resultado dos classificadores pela 

integração dinâmica, que é baseada no desempenho local das estimativas de 

performance dos preditores básicos (TSYMBAL et al., 2006).  

Robnik-Šikonja (2004) afirma que, individualmente, cada um dos classificadores 

não são preditores efetivos, ou seja, a seleção randômica dos atributos faz com que, 

individualmente, cada um dos classificadores seja mais fraco. Em outras palavras, o 

autor afirma que o classificador e sua arvore de decisão apresenta melhor desempenho 

quando este funciona em conjunto, através das “florestas randômicas”, e não 

individualmente. Boinee et al. (2005) notaram que algoritmos de aprendizado como 

AdaBoost e Bagging melhoraram o resultado das classificações feitas pelo Random 

Forests (ROBNIK-ŠIKONJA, 2004; BOINEE, 2005). No trabalho, o autor 

experimentou utilizar estas técnicas de meta-aprendizado combinando com o Random 

Forests. Um experimento foi conduzido e observou-se, em média, vantagem em favor 

do que ele chamou de Bagged Random Forests (BOINEE et al., 2005). 

Thongkam et al. (2008) propuseram uma combinação de AdaBoost e Random 

Forests para construir um modelo de predição para o câncer de mama. O Random 

Forests foi usado como um AdaBoost para selecionar as instâncias com um peso maior 

durante o processo, procurando melhorar a precisão, estabilidade e problemas de 

overfiting, que significa um sobreajuste no processo estatístico do modelo a ser gerado 

(BOINEE et al., 2005). A capacidade do método foi avaliada medindo a taxa de acerto, 

sensibilidade e especificidade. O resultado do experimento determinou que o método 

proposto superou AdaBoost e o próprio Random Forests (LOPES, SCALABRIN e 

FERNANDES, 2008).  



 

No campo das ciências ambientais, principalmente no SR e no PDI, o Random 

Forests é bastante empregado na classificação de composições coloridas (RGBs) ou 

imagens monocromáticas. As imagens compostas por conjuntos de pixels, quando 

submetidas ao Random Florests, encontram nas árvores de decisões, e 

consequentemente nas florestas aleatórias de dados, uma maneira rápida e mais precisa 

para serem decompostas (processadas) (ROBNIK-ŠIKONJA, 2004; BOINEE, 2005; 

THONGKAM et al., 2008). Este classificador está incorporado por vários sistemas de 

processamento de imagens,  a exemplo de softwares voltados ao SR e PDI, e também a 

plataformas baseadas em cloud computing, a exemplo do GEE no ambiente de trabalho 

denominado Workspace. O Random Florests é um classificador sofisticado, 

recomendado pela literatura, para aplicações complexas que se caracterizam-se pela 

necessidade de emprego de algoritmos capazes de manipular grandes volumes de dados 

e necessite de respostas precisas e rápidas (KLASSEN, CUMMING e SALDAÑA, 

2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Os trabalhos realizados para esta pesquisa estruturam-se em quatro etapas de 

desenvolvimento nos quais foram realizados procedimentos independentes. A definição 

do tema, levantamento bibliográficos, delimitação da área de estudos, definições dos 

materiais e métodos integram o momento inicial. Em seguida optou-se em realizar os 

trabalhos envolvendo o pré-processamento, processamento e pós-processamento dos 

dados e informações no ambiente de trabalho do Google Earth Engine (GEE). O 

terceiro momento ocorreu com os produtos gerados a partir do GEE. Em seguida o 

quarto é último momento da pesquisa foi caracterizado pelas discussões dos resultados 

os quais foram organizados e sistematizados em um ambiente web denominado 

GISBaia.net para visualização e compartilhamentos. Na figura 3 é apresentada uma 

síntese das etapas executadas.  

 

Figura 3: Fluxograma geral da pesquisa 

 



 

 

 

Através dos procedimentos envolvendo a aquisição, manipulação e tratamento 

dos dados e informações na plataforma GEE, é possível consolidar um conjunto de 

informações a respeito do uso e cobertura das terras da área de estudos, o qual foi 

discutido a partir dos parâmetros de quantificação dos padrões espaciais na área de 

estudos.  

 

 2.1 Área de estudo 

 

A Baía de Todos os Santos (BTS) é uma baía localizada nas bordas da terceira 

maior cidade brasileira, Salvador, capital da Bahia. Possui uma área de 1.233 km². 

Segundo Queiroz (1997), a BTS possui um perímetro correspondente a 200 km, é o 

segundo maior acidente geográfico deste tipo no Brasil, com dimensão inferior apenas à 

baía de São Marcos, no Maranhão. A BTS apresenta-se como uma reentrância costeira 

pela qual o mar penetra no interior do continente a partir de um estreitamento principal 

entre a cidade de Salvador e a Ilha de Itaparica. Este estreitamento possui cerca de 9 km 

de largura e profundidade de até aproximadamente 50 m (PRONEX - BTS, 2013; CRA, 

2001) 

A BTS tem sua origem no período de separação das placas tectônicas 

sulamericana e africana, há aproximadamente 180 milhões de anos, e início da formação 

da sub-bacia sedimentar do Recôncavo, no Cretáceo inferior, há 145 milhões de anos. 

Caracterizada pela limitação de duas falhas, a leste a de Salvador e ao oeste a de 

Maragojipe, a BTS ocupa uma região topograficamente mais baixa, que foi invadida 



 

pelas águas do oceano Atlântico entre 12 milhões e 120.000 anos no Mioceno (CPRM, 

2006; HATJE e ANDRADE, 2009). 

No Brasil, a Floresta Atlântica possui níveis diferentes quanto a biodiversidade, 

está sob forte pressão decorrente das ações antrópicas. O Bioma da Mata Atlântica 

possui ecossistemas associados, como Florestas Ombrófilas Densa, Mista (mata de 

araucárias) e Aberta, Floresta estacional Decidual e Semidecidual; Manguezais, 

Restingas, Campos de Altitude, Brejos interioranos, Encraves Florestais do Nordeste, 

ilhas costeiras e oceânicas (CONAMA, 2002). A BTS localiza-se no Bioma da Mata 

Atlântica o qual é representada por vários tipos de cobertura vegetal como manguezais, 

florestas, restingas entre outras, distribuídos ao longo da costa brasileira (LAGOS; 

MULLER, 2007). Na BTS, este Bioma possui os ecossistemas Manguezal, Floresta 

Ombrófila Densa e Aberta, Restinga e Brejos (LAGOS; MULLER, 2007).  

O clima da BTS é o tropical úmido com temperaturas médias em torno de 25ºC e 

pluviosidade anual em torno de 1700 mm (BAHIA, 2010). A BTS apresenta variação 

pedológica, tendo no conjunto Argissolos, Latossolos e Neossolos, e em relação à sua 

morfologia nota-se o predomínio de um relevo ondulado e plano nas áreas de entorno. 

Sendo assim, é neste cenário, que muitos processos antrópicos principalmente a 

industrialização e a urbanização se desenvolvem.     

 Na área da BTS encontram-se instalados mais de sete terminais marítimos (T), 

dentre eles: T. de Aratu, T. de Salvador, T. de Madre de Deus, T. da Gerdau, T. da Ford, 

T. da Dow Química, Estaleiro São Roque do Paraguaçu. Segundo alguns autores, a 

BTS, possui um canal de entrada naturalmente navegável e canais internos profundos, o 

que, desde sempre, têm tornado um elemento facilitador do desenvolvimento da região 

(HATJE e ANDRADE, 2009, p-19).  

Duas outras baías de menor dimensão integram este sistema: Iguape e Aratu e 

enseada das Tainheiras. Segundo Amorim (2000), estas baías possuem importantes 

parques industriais e portos, além de 56 ilhas, sendo Itaparica a maior ilha, além de 

estuários de rios, manguezais, restingas e mata que compõem seus ecossistemas e 

formam sua paisagem natural, com pontos de ocupação humana ao longo da sua costa 

(AMORIM,2000; PRONEX - BTS, 2013).  

Os contornos da BTS compreendem 13 municípios na porção insular e entorno. Dez 

destes municípios são banhados pelas águas da BTS: Jaguaripe, Madre de Deus, São 

Francisco do Conde, Saubara, Salinas da Margarida, Maragojipe, Itaparica, Salvador, 

Vera Cruz; e três municípios: Cachoeira, São Felix e Santo Amaro, que se integram a 



 

BTS através do sistema hídrico, da navegação e/ou características culturais 

assemelhadas. Os treze municípios abrigam uma população de mais de 3 milhões 

(IBGE; Censo 2010) (PRONEX - BTS, 2013). As atividades industriais voltadas ao 

petróleo, além de integrar a paisagem de algumas localidades da BTS, são principal 

atividade geradora de riqueza. O petróleo é considerado um dos principais produtos com 

grande valor econômico extraído da região. A indústria petroquímica é responsável pela 

geração de numerosos postos de trabalho.  

A área de estudos foi delimitada em função do entorno da BTS com vista a 

incluir áreas de influência por ecossistemas como Manguezal e Florestas. A inclusão 

dos dois municípios os quais não integram o entorno e áreas associadas a BTS (Aratuípe 

e Nazaré), ocorreu diante da escassez de informação e pela necessidade de entender 

como as mudanças no uso e cobertura das terras afetam a dinâmica dos demais 

municípios circunvizinhos.  O recorte ocorreu sobre a “máscara” no formato shapefile, 

criada a partir do conjunto formado pelos municípios do entorno da BTS e do 

Recôncavo: Aratuípe, Cachoeira, Candeias, Itaparica, Jaguarípe, Madre de Deus, 

Maragogipe, Nazaré, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, Saubara, Simões 

Filho, São Francisco do Conde e Vera Cruz.  

A título de validação da “máscara” esta, foi sobreposta às cartas topográficas 

(IBGE, 2015) de Salvador (SD.24-X-A-V), Baía de Todos os Santos (SD.24-X-A-IV), 

Santo Antônio de Jesus (SD.24-X-B-VI), Valença (SD.24-V-D-III) e Jaguaripe (SD.24-

X-C-I) na escala 1:100.000 (IBGE, 2015) a qual resultou na identificação dos 15 

munícios citados anteriormente (Figura 4). Para todos os mapas e dados gerados, foi 

utilizado o sistema geodésico de referência SIRGAS-2000 (Graus/UTM-24S) com 

objetivo de adequação a nova norma cartográfica vigente no Brasil.   



 

Figura 4: Mapa de localização da área de estudo no Estado da Bahia 

 



 

2.2 A plataforma Google Earth Engine  

 

Esta pesquisa apropria-se das tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

como ferramenta principal, através da utilização da computação em nuvem (Cloud 

computing) com os serviços de Software as a Service (SaaS) presente na nuvem híbrida 

do Google Earth Engine (GEE) para realização das etapas de aquisição, seleção, 

processamento e elaboração dos produtos finais (dados do uso e cobertura das terras da 

área de estudo).  

Com acesso à plataforma, foi possível escolher as imagens nas bases de dados 

oferecidas pelo GEE, através da opção “Data Catalog – TOA- USGS”. Esta base de 

dados forneceu as principais fontes geradoras de dados e informações desta pesquisa. O 

“Data Catalog” caracteriza-se como o serviço de banco de dados da nuvem/plataforma 

ou Database as a Service (DaaS) com toda a base de dados do United State Geological 

Survey (USGS). 

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. Os dados TO, 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, a 

exemplo de composições coloridas (Red/Gree/Blue), acesso a índices de vegetação e 

produção de mapas de uso e cobertura das terras através da classificação de 

composições, sendo essas operações realizadas a partir do conteúdo das bases de dados 

hospedadas pela plataforma online.  

 

2.3. Definição da série temporal na base de dados do Google Earth Engine 

 

Foi utilizado o catálogo dados LANDSAT- TOA presente na plataforma GEE 

como descrito no tópico anterior. Os dados LANDSAT- TOA estão disponíveis para 

diferentes escalas temporais (dias, meses e anos). Em função dos objetivos do presente 

estudo, optou-se por utilizar o conjunto de dados numa escala anual, no intuito de 

facilitar a visualização das mudanças dos padrões espaciais ao longo da série temporal a 



 

ser avaliada e principalmente a qualidade dos dados. Neste sentido, foi utilizada toda a 

série de dados LANDSAT- TOA disponível no GEE, que compreende o intervalo entre 

anos 1999 a 2014. 

 A construção dos mosaicos pixelares ao longo da série temporal foi um 

procedimento o qual, inicialmente, foram realizados testes para definição da janela 

temporal da base de dados (a cada ano, a cada três anos e cada cinco anos). Optou-se, 

nesse sentido, por utilizar duas séries de dados plurianuais, uma a cada três e outra a 

cada cinco anos.  

As imagens anuais avaliadas apresentaram comprometimento da qualidade em 

função da quantidade de nuvens e ruídos para a área de estudo.  Optou-se assim, por 

utilizar a base de dados plurianual de três anos formada por um conjunto de imagens 

entre os anos 2000 a 2014 (2000-2002, 2002-2004,2004-2006,2006-2008,2008-

2010,2010-2012, 2012-2014) e a base de dados plurianual de cinco anos de 1999 a 2012 

(1999-2003, 2002-2006,2005-2009,2008-2012). A utilização de duas séries temporais 

serviu como parâmetro comparativo, desta foram possibilitando identificar possíveis 

distorções entre os processos de classificação.  

Para a construção dos mosaicos pixelares plurianuais, foi empregado os recursos 

de geração de mosaicos da plataforma GEE. Para produção de cada mosaico 

inicialmente é realizada uma varredura no conjunto de todas as imagens disponíveis 

(todas suas bandas) para o período estabelecido; em seguida, para cada imagem que 

compõem esse conjunto, é realizada a quantificação da cobertura de nuvens pixel por 

pixel. Na sequência ocorre o armazenamento das coordenadas de todos os pixeis, 

inclusive os classificados como nuvem.  

Por fim, ocorre o processamento do mosaico final que é realizado a partir da 

junção de todos os pixeis que compõem a área de estudo, oriundos do cálculo da 

mediana dos valores de todo o conjunto de pixeis para uma mesma coordenada, 

excluindo aqueles classificados como nuvem. O objetivo desta nova forma de criar 

mosaicos é aumentar a possibilidade de substituir pixeis que apresentem distorções, ao 

tratar das interferências de fenômenos como nuvens e sombras e outros erros, a exemplo 

da falha do espelho coletor de imagens (SLC) de sensores embarcados no LANDSAT 7 

ETM+ (Figura 5).  

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5: Fluxograma da função da construção de mosaicos pixelares para as imagens 
LANDSAT-5 e 7 da base de dados TOA no GEE 

 

 

 

Ao utilizar a imagem em escala plurianual, automaticamente está sendo aplicada 

uma forma de correção e/ou substituição dos pixeis comprometidos na imagem, por 

pixeis sem nuvens, sombras ou falhas no SLC. Em sumo, esse processo permite a 

substituição dos pixeis da imagem por outros pixeis com valores próximos ao esperado 

aos que foram substituídos, aumentando a possibilidade do emprego do SR em áreas 

geográficas com alta cobertura de nuvens.  

 

2.4– As composições Red/Gree/Blue no Google Earth Engine 

 

A série temporal de imagens disponibilizada pela TOA (LANDSAT-5 TM e 

LANDSAT-7 ETM+), após a mosaicagem pixelar, encontra-se pronta para realização 

das composições Red/Gree/Blue dentro do ambiente de processamento da plataforma 



 

GEE, uma vez que os dados são nativos da própria base de dados da plataforma. 

Através da ferramenta de administração dos dados a serem visualizados, é possível 

gerenciar as bandas RGBs das imagens abertas no ambiente da Workspace. Para esta 

pesquisa foram trabalhadas três composições principais, a RGB-321, RGB-432 e RGB-

543.  

A composição RGB-321 possibilitou identificar as diferentes formas de 

edificações que, aglomeradas, constituem áreas urbanizadas. Esta composição 

possibilitou diferenciar as áreas de solo exposto das áreas urbanas, considerando a 

morfologia do conjunto dos pixeis e as tonalidades mais claras para as áreas edificadas. 

A composição RGB-432 implicou em um melhor realce das áreas com cobertura vegetal 

mais densa, as quais aparecem com tons vermelhos mais claros e brilhantes; vegetação 

com menor densidade foliar e menor poder fotossintetizante são marcadas nesta 

composição com uma textura mais rugosa e escurecida (PONZONI e 

SHIMABUKURO, 2007).  

A classificação supervisionada pixelar foi realizada a partir desta composição 

RGB-543, a qual resultou nos mapas temáticos de uso e cobertura das terras. Esta 

possibilitou a visualização do uso e cobertura das terras através dos tons esverdeados 

dos tipos de vegetação, dos tons rosados para as áreas antropizadas e as cores 

avermelhadas onde destacam-se áreas com solos expostos. A vegetação variada 

(manguezais, florestas etc.) e os diferentes processos de antropização (áreas urbanas e 

agropecuária), além da presença de variados ambientes aquáticos (rios, canais e baía), 

podem ser identificados através de inspeção visual e posterior classificação 

supervisionada. 

As composições citadas anteriormente RGB-321 e RGB-432 proporcionaram 

uma validação dos alvos onde foram coletadas as amostras de pixels na composição 

RGB-543. Para os sensores TM e ETM+ dos satélites da série LANDSAT- 5 e 

LANDSAT-7, esta composição Red/Gree/Blue (RGB-543) é a mais usual, desde que a 

proposta do trabalho seja o mapeamento do uso e cobertura das terras (BAGAN e 

YAMAGATA, 2012; CHEN e ROGAN, 2004; FRANKLIN, 2001). Durante o processo 

de composição colorida das bandas, foi possível gerar um conjunto de imagens 

correspondentes aos períodos investigados nesta pesquisa para as duas séries temporais 

(5 anos e 3 anos) correspondente a 1999-2003, 2000-2002, 2002-2006, 2004-2006, 

2006-2008, 2006-2009, 2008-2010, 2008-2012, 2010-2012 e 2012-2014 (Figura 6).  

 



 

 

 

 

 



 

Figura 6: Conjunto de imagens resultante da composição Red/Gree/Blue – 543 submetida a classificação na plataforma do Google Earth Engine com 
objetivo de gerar os mapas de uso e cobertura das terras para a Baía de Todos os Santos. 



 

O conjunto de composições foi organizado e “salvo” no workspace do GEE. Em seguida 

essas imagens foram submetidas à etapa de treinamento através da coleta de pontos (pixeis) 

amostrais e classificação por meio do algoritmo Random Forests (BREIMAN, 2001).  

 

2.5 - Classificação das séries temporais  

 

A fase de processamento caracteriza-se pela classificação das séries temporais que 

correspondem aos mosaicos pixelares. Para esta etapa, dividimos o processamento em quatro 

etapas. A primeira foi a definição do algoritmo de classificação (a). A segunda foi a definição das 

classes dos mapas (b). Na terceira foi feito o treinamento para classificação (c). Finalmente foi 

feita a análise de acurácia através do cálculo do índice Kappa (d):  

(a) O algoritmo utilizado neste estudo foi Random Forests, também conhecido como 

“florestas aleatórias”. Para produzir as Florestas de Dados (Random Forests) manteve-se o defull 

disponível na plataforma GEE. A calibração dos parâmetros do algoritmo, visando melhor taxa de 

acerto na classificação personalizada, é uma opção que atual plataforma GEE ainda não dispõe.  

Este classificador demonstrou suavidade nas linhas entre as classes, desta forma mostrando mais 

clareza durante a interpretação das classes.  

(b) Para a determinação das classes, foi selecionada a composição RGB-543. Após os 

testes, esta composição foi definida como a mais adequada para elaboração dos mapas de uso e 

cobertura das terras a partir da classificação de composições RGBs para a área de estudos. As 

classes adotadas na coleta das amostras de treinamento foram: Área urbana, Agropecuária, Água, 

Solo exposto, Floresta, Manguezal e Restinga. Estas classes constituem os principais elementos 

formadores da paisagem local.  

(c) Foram coletados um conjunto amostras caracterizados como polígonos com valor 

mínimo de 70 (1.141 pixeis) e máximo de 140 amostras (487.139 pixeis) a serem treinados pelos 

classificadores. As amostras para cada classe foram coletadas através da ferramenta de desenhos 

de polígonos do GEE na composição Red/Gree/Blue  que se deseja classificar. Após a coleta das 

amostras, averiguou-se o número de amostras e os seus respectivos locais de acordo com dados de 

campo obtidos por GPS durante atividades de campo.  Durante a atividade de campo para 

reconhecimento da área, foram coletados 60 pontos ao longo da costa leste da BTS. Esses pontos 

referem-se à localização de ambientes caracterizados como florestas, manguezais, áreas urbanas, 

além de áreas com pastagens e outros tipos de vegetação com porte arbóreo variado. Esses pontos 

auxiliaram as tomadas de decisões durante a coleta das amostras de treinamento dos 

classificadores.  



 

(d) A precisão geral do mapa (Pgeral) foi calculada a partir da razão entre o somatório do 

total de acertos da classificação digital das imagens, PXcc, pelo total de pixels classificados (PX,). 

 

 Os pontos utilizados no treinamento foram coletados durante atividade de campo. A 

precisão de cada classe temática presente nos mapas (Pclasse X) foi obtida pela razão entre o total de 

pixels corretamente classificados da respectiva classe (AXccc) pelo total de pixels da classe (total de 

pixel da classe obtido, PXtc:  

 

 A precisão média do mapa (Pmédia) foi dada pela razão entre o somatório da precisão de cada 

classe pelo número de classes (n): 

 

 Para calcular os erros de omissão (Eomissão) foi usada a precisão de cada classe:  

 

 Os erros de omissão ocorrem quando determinada feição que deveria ser classificada em 

dada classe temática é classificada como pertencente à outra classe. Para calcular o erro de 

inclusão, primeiro foi calculado o erro de exatidão (Eexatidão), sendo ele a razão entre o total de pixel 

corretamente classificados na classe x (PXtpcc) pelo total de pixeis atribuídos à classe x no mapa a 

ser testado (PXtpcc): 

 

 Assim, apropriando-se do erro de exatidão, foi calculado o erro de inclusão, que ocorre 

quando uma feição é classificada como uma classe temática que não corresponde à realidade:  

 



 

 O índice Kappa (k), que mede o grau de concordância ou verdade da classificação digital 

com a verdade de campo, foi calculado conforme mostrado abaixo, sendo X o elemento 

considerado.  

 

 

O classificador Randomt Forests e o resultado da classificação (mapa das classes de uso e 

cobertura das terras) foram visualizadas na Workspace da secção do usuário. O mapa resultante da 

classificação no ambiente de trabalho do GEE foi importado através de download de um arquivo 

no formato Geotiff, disponibilizado pela própria plataforma. A partir do arquivo Geotiff, foi 

possível confeccionar o layout final para os mapas de uso e cobertura das terras resultantes da 

classificação da composição RGB-543 empregando o software ArcGIS 10.3. Após os cálculos dos 

índices de Kappa (k), os valores apresentados em formato de tabelas referentes aos mapas de cada 

série temporal (3anos e 5 anos). 

 

2.6 Aplicação do filtro espaço temporal ao longo das séries de classificações oriundas das 

imagens da BTS e áreas associadas 

 

Após o processo de classificação e posterior download dos dados no formato *.tif, foi 

realizado o processo de pós classificação a partir da aplicação do filtro espaço/temporal. Esta fase 

apresenta-se como a etapa de pós-processamento dos dados utilizados (mosaicos pixelares). O 

filtro espaço/temporal corrige de forma consistente transições de classes não permitidas entre anos 

e ou períodos, identificando e corrigindo as informações dos pixels que não seguem a regra 

adotada. Foram utilizados para o mesmo a própria informação espaço/temporal da série de dados 

classificados, aplicando um conjunto de regras simples. Por exemplo, para que a informação de 

um pixel de uma dada classe na série ti, ti+1, ti+2 e ti+3, seja mantido ou mudado é necessário que 

a informação de uma dada classe seja mantida por no mínimo duas vezes (antes ou depois ou 

ambos) em tempos distintos da série (Quadro 1).  

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 1: Exemplo do conjunto de regras aplicadas no filtro espaço/temporal na série de dados 
classificados. 

 

REGRAS 
DADO DA SÉRIE RESULTADO DO FILTRO 

ti ti+1 ti+2 ti+3 ti ti+1 ti+2  ti+3 

I CLX CLY CLY CLY CLY CLY CLY CLY 

II CLX CLY CLX CLX CLX CLX CLX CLX 

III CLX CLX CLY CLX CLX CLX CLX CLX 

IV CLX CLX CLX CLY CLX CLX CLX CLX 

 

O quadro apresentado anteriormente é um exemplo esquemático do funcionamento do 

filtro para duas classes. Para realizar o processo de aplicação do filtro nos dados classificados das 

series temporais utilizamos o programa Dinamica EGO 64 Version 2.2.7 (SOARES-FILHO et al. 

2005). 

 

2.7 - Métricas para quantificação das mudanças na cobertura e uso das terras nas séries 

temporais.  

 

Para quantificação dos padrões de mudanças na cobertura e usos dos solos das séries 

temporais (três e cinco anos) oriundas da classificação das imagens da BTS e regiões associadas, 

utilizamos duas métricas de composição da estrutura da paisagem: porcentagem da classe na 

paisagem (PLAND) e área total da classe em hectares (TA) (McGARIGAL et al., 2012). A PLAND 

– (Percentage of Landscape class) representa a soma de todas as áreas da classe correspondente 

em m² dividido pela área total da paisagem (m²), multiplicada por 100 (para converter a uma 

porcentagem). Esta métrica retorna valores próximos a 0 quando o conjunto de manchas de tipo de 

classe torna-se mais rara na paisagem ou se aproxima de 100 quando todas as manchas de uma 

classe ocupam por completo uma paisagem. A TA – (Total Class Area) é igual à soma das áreas 

das manchas de uma classe em m² dividido por 10.000 (para converter a hectares), ou seja, 

representa a área total de uma classe em hectares na paisagem.  

O valor mensurado para a métrica TA se aproxima de 0 quando a área correspondente às 

manchas de uma classe são raras na paisagem ou igual a área total da paisagem quando toda ela é 

constituída por um único tipo de classe numa única mancha. PLAND e TA são indicadas para 

comparações entre as paisagens que variam no tempo e espaço por representar uma forma 

extremamente simples de mensurar a composição das paisagens independente de variações no 



 

tempo e espaço (McGARIGAL et al. 2012). Ambas as métricas foram mensuradas com o auxílio 

do programa Fragstats 4.1 (McGARIGAL et al. 2012). 

 

2.6 Programação Web: GISBaía.net  

 

Com o objetivo de criar um mecanismo para visualização dos dados e informações 

produzidas a partir deste estudo, tendo-se em vista o emprego da internet como canal principal de 

comunicação, optou-se em utilizar os serviços do Google denominado sites.google, o qual 

possibilita o planejamento, construção, gestão e domínios de websites na internet. O serviço de 

construção de páginas para os sites do site.google oferece um padrão de organização dos menus de 

navegação em formato de “raiz” que viabiliza a organização e sistematização das páginas web  

contendo dados e informações a serem visualizadas (Figura 7).  

 

Figura 7: Tela inicial do GISBaia.net apresentando a webpage inicial do site 

 

 

 

O GISBaia.net, possui o domínio registrado no sites.google com o seguinte endereço 

eletrônico https://sites.google.com/site/gisbaia.net. A base principal de dados e informações alocados 

para este website, a serem visualizados através da internet, são os produtos cartográficos e de 

sensoriamento remoto da área de estudos (Figura 8). 

 

 

https://sites.google.com/site/gisbaia.net


 

 

 

Figura 8: Tela da webpage contendo os recursos de visualização de mapas de uso e cobertura das 

terras da área de estudos da pesquisa. 

 

 

As webpages que constituem o website do GISBaía.net estão organizadas por meio de um 

menu em “raiz”, onde o conjunto de hiperlinks possibilita a automação da navegação pelo website. 

Para as imagens gráficas, optou-se pelos formatos JPEG, uma vez que este formato é universal, 

possibilita ser lido por uma infinidade de navegadores de internet, além de possuir uma taxa de 

compressão satisfatória. O conjunto de dados e informações configuram-se como imagens gráficas 

exibidas nas páginas HTML. O conjunto de hiperlinks localizados acima na barra lateral ou 

”frame” possibilita a navegação de maneira hierarquizada entre os diretórios contendo as imagens 

JPEG. 

Apesar de simples, a estruturação da navegação em formato de menu hierárquico 

proporciona acesso rápido ao conteúdo disponibilizado. A partir de uma webpage inicial (Home) 

estrutura-se o diretório “BASE DE DADOS”, que hospeda o subdiretório “USO E COBERTURA 

DAS TERRAS”. Neste último localizam-se demais subdiretórios “SÉRIES TEMPORAIS” e “3  

ANOS” ou “5 ANOS”. Nestes locais estão armazenadas as principais informações a serem 

visualizadas a partir da webpages. O website GISBaía é caracterizado por um  conjunto composto 

por 46 webpages distribuídas em diretórios distintos de maneira hierarquizada.  



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise integrada ou em conjunto do uso e ocupação das terras nas áreas do entorno da 

BTS em cada uma das séries temporais da pesquisa apresenta a dinâmica de alterações antrópicas 

na paisagem da área. As análises do UCT proporcionaram uma interpretação comparativa entre os 

períodos da série temporal, de modo a, juntamente com análise dos mapas produzidos, 

possibilitem compreender a dinâmica dos padrões espaciais da área de estudos. O processo de 

ocupação antrópica na BTS está em desenvolvimento, avançando sobre áreas de concentração de 

fragmentos de vegetação nativa.  

Os resultados das classificações realizadas no GEE com o algoritmo Random Forest para 

séries temporais de três anos de (2000-2002, 2002-2004, 2004-2006, 2006-2008, 2008-2010, 

2010-2012, 2012-2014) e cinco anos (1999-2003, 2002-2006, 2005-2009, 2008-2014) paras 

imagens da BTS e áreas de entorno, estão apresentados nas figuras 9 e 10. respectivamente. Para 

ambas as séries analisadas, a área de estudo foi classificada em sete classes temáticas de uso e 

ocupação do solo, segundo critérios de porte arbóreo, ocupação do solo e características físicas: 

(a) Área Urbano, (b) Água, (c)  Agropecuária, (c) Floresta, (d) Manguezal, (e) Solo Exposto e (f) 

Vegetação Arbustiva. Os resultados das métricas de composição da estrutura da paisagem para 

ambas as séries temporais, são apresentados nas figuras 10 e 11, estes caracterizam-se por um 

conjunto de gráficos com os valores pertencentes da PLAND e a tabela 1, correspondendo aos 

valores de TA para os períodos de ambas as séries temporais (3 anos e 5 anos).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Figura 9:  Conjunto de mapas de uso e cobertura das terras nas áreas do entorno da Baía de Todos os Santos, referente a série de 3 anos, sendo A) 2000-2002; B) 
2002-2004; C) 2004-2006; D) 2006-2008; E) 2008-2010; F) 2010-2012 e G) 2012-2014. 

 



 
 



 
  



 
  



 
  



 
  



 



 

Figura 10: Conjunto de mapas de uso e cobertura das terras nas áreas do entorno da Baía de Todos os Santos, referente a série de 5 anos, sendo A) 1999-2003;B) 
2002-2006; 2006-2009 C) 2005-2009 e D) 2008-2012. 

  

    



 

 



 

 



 

 



 

Figura 11:  Conjunto de gráficos relacionados a métrica PLAND para os mapas de uso e 
cobertura das terras da série temporal de 3anos.  

 

 

 

 

 

 



 

Figura 12:  Conjunto de gráficos relacionados a métrica PLAND para os mapas de uso e cobertura das 
terras da série temporal de 5anos.  

 

 
 

 
Tabela 1: Quantificação das classes (ha) de uso e cobertura das terras na Baía de Todos os Santos 

para as séries temporais de 3 anos e 5 anos.  
 

 

Série 

temporal 

Período Área 

urbana 

Manguezal Floresta  Agropecuária Solo 

exposto 

Vegetação 

arbustiva 

Água 

3
 a

n
o

s 

2000-2002 7437.8 20101.9 177110.3 147702.7 13559.8 10922.9 106091.5 

2002-2004 8848.6 21001.4 1694.1 148623.6 16947.1 11201.6 106894.0 

2004-2006 7776.4 19558.7 166846.8 155224.2 15564.3 11294.9 106661.2 

2006-2008 6740.8 17412.4 157636.7 165661.7 18987.1 10464.7 106022.7 

2008-2010 7252.3 21301.1 162271.6 153376.2 21395.9 11168.8 106162.2 

2010-2012 7756.6 20379.1 158956.7 159382.3 18687.7 11182.1 106583.2 

2012-2014 8449.2 20096.4 154957.6 165167.4 17900.1 11355.9 105002.6 

5
 a

n
o

s 

1999-2003 8304.7 22389.8 178851.8 142156.9 14174.9 10923.7 106124.6 

2002-2006 9143.5 21994.6 168757.2 150148.8 16552.0 10700.0 105630.7 

2006-2009 6663.1 19735.3 159779.5 161410.0 18692.2 10709.3 105937.7 

2008-2012 8487.7 23548.0 153722.1 161250.8 18571.7 11182.7 106164.5 

2012-2014 8449.2 20096.4 154957.6 165167.4 17900.1 11355.9 105002.6 

  

Na tabela 1 é possível verificar que algumas classes possuem valores próximos ao longo 

das séries temporais de três e cinco anos e consequentes períodos. Durante a quantificação dos 



 

padrões (classes) foi possível identificar algumas flutuações que ocorrem em detrimento da 

confusão entre classes, como representado nas figuras 13 e 14 a seguir.  

 

Figura 13: Conjunto de gráficos relacionados as variações/flutuações das classes de uso e 
cobertura das terras na área de estudos para a série temporal de 3 anos. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 14: Conjunto de gráficos relacionados as variações/flutuações das classes de uso e 
cobertura das terras na área de estudos para a série temporal de 5 anos. 

 

 

   

Em termos de acurácia da classificação, as séries temporais de três e cinco anos 

apresentaram valores acima de 94, baseado no índice Kappa. Este valor encontrado, pode ser 

classificado como “Muito bom” em termos de acurácia de mapeamento (LANDIS & KOCH, 

1977). Especificamente para série de três anos, o período que apresentou maior valor do índice 

Kappa foi 2000-2002 (96,98), seguido dos períodos 2002-2004 (96,45), 2010-2012 (95,37), 

2004-2006 (95,34), 2012-2014 (95,29), 2006-2008 (94,66) e 2008-2010 (94,35) (Tabela 2).  

 
 
 
 
 



 

Tabela 2: Valores do cálculo do índice de Kappa para as classificações referentes a série temporal com 
intervalos de 3 anos. 

  Mapa do Período Valor do Kappa 

2000-2002 96,98 

2000-2004 96,45 

2004-2006 95,34 

2004-2006 95,34 

2006-2008 94,66 

2008-2010 94,35 

2010-2012 95,37 

2012-2014 95,29 

 
   

Para série de cinco anos, o período que apresentou maior valor do índice Kappa foi 1999-

2003 (97,31), seguido dos períodos 2002-2006 (96,06), 2008-2012 (95,00) e 2005-2009 (94,77) 

(Tabela 3). Em se tratando da matriz de erros, para ambas as séries as classes Agropecuária e 

Vegetação arbustiva apresentaram maiores valores de confusão, enquanto as classes Manguezal 

e Área urbana foram as classes que obtiveram menor valor de erro (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Valores do cálculo do índice de Kappa para as classificações referente a série temporal com 
intervalos de 5 anos. 

 

Mapa do Período Valor do Kappa 

1999-2003 97,31 

2002-2006 96,06 

2005-2009 94,77 

2008-2012 95,00 

 

Os mapas resultantes da classificação possibilitam a espacialização dos padrões de 

mudanças do uso e cobertura das terras ao longo das duas séries temporais (três anos e cinco 

anos) para a área de estudos.  O mapeamento de UCT realizado, caracterizou-se como uma 

importante ferramenta para um melhor conhecimento das transformações na paisagem ao longo 

dos períodos estabelecidos. Os resultados apresentados anteriormente na tabela 1, permitem a 

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

variação (aumento, estabilidade ou redução) das classes UCT. Os dados de UCT também 

possibilitaram a consolidação de um banco de informação para subsidiar a avaliação das 

mudanças na paisagem e o direcionamento de práticas conservacionistas aliadas a um conjunto 

de diferentes estratégias de manejo a serem empregadas. Para Hessel (2010), o conhecimento 



 

e/ou reconhecimento das mudanças de padrões dos padrões na paisagem, possibilitam melhores 

decisões durante a avaliação dos processos antrópicos.  

Nossos resultados apontam que para ambas as séries temporais (três e cinco anos) a perda 

da classe Floresta esteve intimamente associada ao aumento da classe Agropecuária. Esse padrão 

pode ser explicado em virtude da relativa constância em termos dos valores percentuais 

apresentados pelas outras classes Água, Solo Exposto, Área urbana e Manguezal em ambas as 

séries (Tabela 1 e Figuras 10 e 11). Duas exceções ocorreram a essa constância, a primeira para 

os períodos 2000-2002 e 2002-2004 onde as classes Manguezal, Solo Exposto e Vegetação 

Arbustiva apresentaram diminuição 1% respectivamente, e a segunda apenas com o decréscimo 

de 1% da classe Manguezal entre os períodos 2002-2004 e 2004-2006.  

A conversão de áreas naturais por sistemas de cobertura dos solos mais simplificados, 

como plantações agrícolas e pecuária, predominam nas séries avaliadas para BTS e áreas 

associadas (Figuras 9 e 10), no entanto, esse processo é recorrente na maioria das áreas pelo 

bioma Mata Atlântica. Ao avaliarmos especificamente a série temporal de três anos foi possível 

verificar que a conversão da cobertura do solo foi mais abrupta em termos percentuais entre os 

períodos 2000-2002 e 2002-2004 com a diminuição relativa em área ocupada de 6% para a 

classe Floresta acompanhada do aumento de 9% para classe Agropecuária, seguido dos períodos 

entre 2002-2004 e 2004-2006 com aumento de 4% e diminuição de 3%, 2004-2006 e 2006-2008, 

2010-2012 e 2012-2014  com aumento de 2% e diminuição de 2% para as classes Agropecuária 

e Floresta respectivamente. A única exceção ao padrão conversão da cobertura da terra de 

Floresta para Agropecuária acima descrito, ocorreu entre os períodos 2006-2008 e 2008-2010, 

sendo constante em termos percentuais com 27% e 46%, embora os valores absolutos de área em 

hectares sejam diferentes, para as classes Floresta e Agropecuária respectivamente.  

Em se tratando da série de cinco anos, o período entre 1999-2003 e 2002-2006, foi o que 

apresentou maior porcentagem de conversão da classe Floresta para Agropecuária com a 

diminuição de 7% e aumento de 10% respectivamente. Seguindo um padrão semelhante de 

conversão da classe Floresta para Agropecuária os períodos entre 2002-2006 e 2005-2009 

apresentaram uma diminuição de 4% e aumento de 5% e 2005-2009 e 2008-2012 aponta um 

decréscimo de 2% aumento de 3% para as respectivas classes Floresta e Agropecuária. Classes 

com Manguezal e Solo exposto também contribuíram para o aumento da classe Agropecuária. A 

classe Manguezal apresentou uma diminuição de 1% em dois momentos distintos da série 

temporal, entre 1999-2003 e 2002-2006, 2005-2009 e 2008-2012, enquanto a classe Vegetação 

Arbustiva se manteve o mesmo até o meio da série, mudando apenas entre 2002-2006 e 2005-

2009 em 1%. A classe Manguezal apresentou decréscimo de 1% em dois momentos da série o 



 

primeiro entre 1999-2003 e 2002-2006, 2005-2009 e 2008-2012 respectivamente. Por fim, as 

classes Solo Exposto e Área urbana apresentaram decréscimo de 1% num momento similar entre 

o período 1999-2003 e 2002-2006.  

Uma possível explicação para os padrões de conversões encontrados no presente estudo 

se deve a manutenção dos diferentes ciclos de exploração e uso da terra, é o aumento das 

atividades agropastoris, as quais proporcionaram a formação de paisagens constituídas por 

diferentes mosaicos de vegetação, com diversos graus de perturbação, circundados por centros 

urbanos e diferentes sistemas de agricultura (DEAN 1995). 

Os resultados alcançados por este estudo mostraram-se consistentes com as tendências 

para a Mata Atlântica ao longo da história, as quais se caracterizam pelas perdas de áreas de 

florestas em detrimento as atividades econômicas (RIBEIRO et al., 2009). As áreas de florestas 

são as mais afetadas pelo processo de expansão de atividades como a agropecuária (MYERS et 

al., 2000; GALINDO-LEAL e CÂMARA, 2003; PINTO e BRITO, 2005), esta tendência foi 

validada a partir do estudo mapeamento e quantificação ao logo das séries temporais na área de 

estudos.  Importantes ecossistemas associados a exemplo dos manguezais, também 

acompanharam a tendência da mata atlântica ao tratar das perdas de áreas, assim como a 

oscilação natural (Oceanográfica e Climática) e a carcinicultura. Isso ocorreu em detrimento ao 

aumento das áreas relacionadas as outras classes de uso e cobertura das terras abordadas por esta 

pesquisa.  

As áreas da BTS e seu entorno, passaram e vem passando por vários ciclos econômicos 

ao longo da sua história (QUEIROZ; CELINO, 2008). Essas mudanças vêm deixando marcas 

principalmente em tratando das supressões da cobertura vegetal nativa em detrimento de áreas 

destinadas ao uso antrópico como urbanização e atividades agropecuárias identificadas e 

quantificadas por este estudo ao longo das duas séries temporais. As transformações sofridas na 

paisagem da BTS e áreas associadas são resultantes de um conjunto de fatores econômicos os 

quais caracterizam as necessidades da sociedade em determinada fração da história de ocupação 

da área. Ao longo das séries temporais investigas (três e cinco anos) iniciada no ano de 1999 até 

2014, foi possível perceber a partir da utilização do SR, que as atividades agropastoris foram as 

mais marcantes em termos quantitativos espaciais crescentes, no entanto as áreas de florestas 

foram as mais afetadas. 

O padrão de UCT identificado para a BTS, caracterizado pela expansão de atividades 

antrópicas como agropecuária ao longo dos anos, repete-se em diversas regiões do planeta. Na 

região de St. Louis no Missouri (EUA) (MAIMAITIJIANG, 2015), o autor explorou os padrões 

espaciais da cobertura vegetal e do uso da terra, o qual quantificou-os e comparou identificando 



 

variações ao longo dos períodos investigados. Na província de Shaanxi na China (ZHOU, 2014) , 

o estudo realizado pelo autor Decheng Zhou, assim como Maimaitijiang (2014) quantificaram 

padrões espaciais e compararam as áreas de perdas e ganho, em seguida discutindo as principais 

transformações na paisagem. Ainda na China no distrito de Tianjin também na China (YOU, LI e 

ZHANG, 2014), os autores analisaram os principais ecossistemas existentes através da 

identificação e quantificação de padrões existentes na superfície e identificaram as perdas de 

áreas naturais em detrimento da expansão urbana e atividades agropecuárias. Para a BTS as 

mudanças de UCT, ocorrem pela conversão de áreas naturais para área mais simplificadas em 

termos de estrutura e função ecológica como a agricultura, esta considerada a maior classe de 

UCT identificada pela pesquisa ao longo das séries temporais. Este padrão assemelham-se as 

discussões levantadas anteriormente por Maimaitijiang (2015), Zhou (2014), You, Li e Zhang 

(2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa resultou na produção e apropriação de um conjunto de dados e informações 

a respeito do uso e cobertura das terras (UCT) no entorno da Baía de Todos os Santos-BA 

(BTS). Diante da inviabilidade do método tradicional do Sensoriamento remoto para a área de 

estudo, a aplicação do Google Earth Engine (GEE), possibilitou um novo paradigma ao tratar 

dos materiais e métodos, a exemplo dos mosaicos pixelares, empregado no mapeamento do UCT 

em escala multitemporal. A quantificação do UCT para as áreas do entorno da BTS 

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

Estas transformações além de serem mensuradas, foi possível compara-las em diferentes 

períodos (séries temporais), desta forma possibilitando identificar as principais classes do UCT 

na área e serem quantificadas através de métricas a exemplo do PLAND em um período 

correspondente a 1999 até 2014 em séries temporais de 3 anos e 5 anos.   

A supressão da vegetação nativa principalmente as florestas é um processo constante ao 

longo das séries temporais, ocorrendo em detrimento das atividades econômicas como a 

agropecuária. A quantificação dos padrões espaciais possibilitou o entendimento da dinâmica das 

mudanças das áreas antes ocupadas por vegetação nativa em seguida modificadas para atender os 

usos antrópico. Foi possível identificar alguns fenômenos caracterizados pela estabilização da 

cobertura das terras por algumas classes em determinadas séries temporais, isso não implica em 

afirmar que não ocorreu mudanças, mas sim a escala das transformações ocorridas enquadrou-se 

na perspectiva do padrão pesquisado. 

O estudo realizado a respeito do UCT nesta pesquisa, resultou em um conjunto de dados 

e informações os quais possibilita a abertura de um leque de oportunidades as quais podem ser a 

predição de cenários de paisagens para as áreas de entorno da BTS, assim como o refinamento 

das informações produzidas por este estudo. O desenvolvimento do GISBaia.net   possibilitou 

uma alternativa a difusão do conhecimento produzido por esta pesquisa, tornando os resultados 

deste estudo acessível a qualquer usuário independentemente das distâncias geográficas por meio 

da internet. O trabalho realizado abre um leque de possibilidade. 
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