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RESUMO 

Um dos temas mais abordados na atualidade dentro das geotecnologias é o uso 

de dados orbitais nos estudos ambientais buscando o máximo de informações. Nesse 

sentido, algumas pesquisas analisam a presença de pixels (menor elemento de uma 

imagem) com sinais espectrais mistos em imagens de satélite, pois as imagens de 

satélite a depender de sua resolução espacial, por vezes, apresentam objetos 

menores, que não são individualizados, não sendo possível dessa forma, a sua 

classificação. Um dos processamentos digitais alternativos originou os estudos 

conhecidos como mistura espectral ou classificação subpixel. Esses permitem estimar 

as quantidades subpixels nas classes presentes dentro de um pixel, com isso, as 

classificações tornam-se mais flexíveis, podendo um pixel pertencer a mais de uma 

classe. Essas técnicas superam a classificação tradicional de imagem, que assume 

que a área de um pixel pertence a uma única cobertura nas imagens de satélite. O 

objetivo dessa pesquisa é desenvolver uma metodologia que seja capaz de criar 

mapas temáticos a grandes escalas utilizando imagens de satélite de média e baixa 

resolução, a partir de um algoritmo de super-resolução baseado em bordas e 

informações subpixel. Para tanto, utilizou-se como área teste a Área de Proteção 

Ambiental do Pratigi, localizado no extremo sul da Bahia. A pesquisa foi desenvolvida 

em 3 etapas, a primeira consistiu na construção de um banco de imagens e 

compilação de textos sobre o tema principal da pesquisa. A segunda etapa constou na 

análise de métodos de classificação subpixel, e no desenvolvimento do método de 

super-resolução que se encontram implementados no programa “AnSSR” de apoio a 

pesquisa. Na terceira e última etapa foram realizados os ajustes do programa 

implementado e a avaliação dos diferentes métodos testados.  Como resultado 

principal se obteve uma modelagem em 6 mapas temáticos, com uma escala maior 

que a escala permitida pela resolução da imagem original. Dessa forma, foi possível 

concluir, que a modificação realizada no método possibilitou uma melhoria nos 

resultados, gerando mapas com uma escala com maior detalhe. 

Palavras chave: Geotecnologias, Sensoriamento Remoto, Processamento Digital de 

Imagens, Mistura Espectral. 
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Abstract 

One of the issues currently most discussed in geotechnologies is the use of 

orbitals data in environmental studies seeking as much information as we can. In this 

sense, some research analyze the presence of pixels (the minor image´s element) 

with mixture spectral signals in satellite´s images, because sometimes, satellite´s 

images, in correspondence with its spatial resolution, shows lesser objects that aren´t 

individualized, making impossible their classification. One of digital’s alternative 

processing gave way to studies known as spectral mixed or subpixel classification. 

Those procedures allows to estimate subpixels quantities in the class inside a pixel, 

making more flexible classifications and, so, a pixel can belong to more than one 

class. These techniques overcome the traditional image classification that assumes 

that a pixel´s area belongs to a single land cover in satellite´s images. The main 

objective of this study was to develop one methodology capable to create thematic 

maps in bigger scales using satellite´s images of median and low resolution through 

of a super resolution algorithm based in borders and subpixel information. For these, 

we used as tested area the Pratigi´s Environmental Protection Area (APA de Pratigi, 

in portuguese), located in the south end of Bahia state, Brazil. This research was 

divided in three stages, being the first of all the creation of images´ bank and 

bibliography search about the topic. The second stage consisted in the analysis of 

the sub-pixel classification methods, and the development of super resolution 

methods, which are implemented in “AnSSR” program. In the third and final stage, 

adjustments of the implemented program and the evaluation of the different tested 

methods were made. As a main result, a six thematic class maps modeling was 

obtained, with a higher scale that permitted by the original image´s resolution. Thus, 

it was concluded that the modification made to the method enabled an improvement 

in the results, generating maps with a scale in greater detail. 

Keywords: Geotechnologies, Remote Sensing, Digital Images Processing, Spectral 

Mixed. 
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CAPITULO I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

1.1. Introdução 

Na atualidade, observa-se que há uma grande quantidade de problemas 

científicos que precisam de imagens em diversas áreas da ciência, como exemplo, a 

medicina, a robótica, a criminalística, a segurança pública, e aquelas de sensoriamento 

remoto voltadas para pesquisas do meio ambiente. A necessidade de uma resolução 

adequada e maior qualidade das imagens podem proporcionar uma melhor análise a 

depender do objetivo.  Em Sensoriamento Remoto, a aquisição das imagens de 

sensores de alta resolução, tais como, Geoeyes, QuickBird, Wordviews, Ikonos é um 

pouco limitada para alguns projetos (Tabela 1.1), posto que o custo dos produtos dos 

sensores com tais características, são extremadamente altos e inviabilizam as 

pesquisas com pouco recursos financeiros, por consequência, o número de 

investigações de meio ambiente voltadas para os sensores de fácil acesso é muito 

grande. Nesse sentido, as imagens dos sensores Landsat, CBERS e MODIS são as 

mais utilizadas no Brasil.  

O grau de detalhe de uma área na superfície da Terra em uma imagem depende 

muito das resoluções (espacial, espectral, radiométrica e temporal). Uma imagem 

Landsat com uma resolução de 30 metros pode visualizar objetos maiores do que uma 

área de 30 x 30 m2, ou objetos menores mas com uma radiância espectral maior que 

seus objetos vizinhos. Existem estudos que demostram a existência dos pixels 

misturados dentro das imagens de sensores orbitais, devido ao campo de visão 

instantânea implementado em tais sensores, ADAMS et al. (1989), ROBERTS et al. 

(1990), GILLESPIE (1992).  

Apesar da grande disponibilidade de imagens de satélite de alguns sensores de 

forma gratuita, a precisão do mapeamento de cobertura da Terra por estes produtos 
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está atualmente limitada pelas suas características espectrais e espaciais. Sempre que 

se precise de uma escala maior na cartografia a resolução das imagens tem que 

aumentar, podendo não ser adequado o uso de imagens com média e baixa resolução 

(Tabela 1.1). O esforço feito pela comunidade cientifica para aproveitar mais as 

informações que oferecem as imagens com pouca resolução é grande, uma das 

alternativas tem sido a classificação subpixel.  

 

 

Tabela 1.1: Lista de alguns satélites orbitais com suas respectivas resoluções.  

Satélite e Sensor Resolução espacial (m) Satélite e Sensor Resolução espacial (m) 

AQUA AIRS  IVT 
(2378); IVP(4)  

13,5 km; 2,3 km (1650 
km) 

Landsat  8 OLI MS(8); 
term(2); Pan(1) 

30 m; 100 m; 15 m (185 
km^2)  12bit 

AQUA AMSR-E  
banda k(6) não 

3225; 1479 ; 432; 576; 
112; 24 km 

Landsat 1-5 MSS MS (5) 30m (185 km^2) 6 e 8bit 

AQUA MODIS (36) 
250 m ,500 m,1000 m 
(2330 km) 12bit 

Landsat 4 e 5 TM MS 
(6); term (1) 

30 m; 120 m(185 km^2) 8bit 

ASTER VNIR(4); 
SWIR (6); TIR (4) 

15 m; 30 m; 90 m (60 
km) 8 e 12 bit 

Landsat 7 ETM MS (6); 
term; Pan 

30 m; 60 m; 15 m(185 km^2)  
8bit 

CBERS-1,2  IRMSS 
MS(3);pan 

160m ou 80 m (120 km) 
8bit 

NOAA  ATOVS 15-17-
18-19 (15) 

50 km 

CBERS-1,2,2B CCD 
MS(4);pan 

20 m; 10m (113 km) 8bit NOAA-AVHRR MS(6) 11000 m (240 km) 

CBERS-1,2,2B WFI 
MS(2) 

260 m (890 km) OrbView-1  MS (8) 1001 m (1,5x2,8 km) 

CBERS-2B  HRC pan 2,7 m (27 km) 8bit OrbView-2  MS (8) 1000 m (1,5x2,8 km) 

CBERS-3 WFI MS(4) 64 m (866 km) OrbView-3  MS (4); pan 4 m ;  1 m (8x8 km) 

Earlybird-1 MS (); pan 15000 m; 3 m 
OrbView-4  MS (200); 
pan 

3 m ; 1 m (5x20 km) 12bit 

GeoEyes 1 MS (); pan 1,65 m;  0,41 m  QuickBird  MS (4); pan 
2,5 m; 0,61 m (16,5x16,5 
km) 

Geoeyes 2 0,34 m SPOT 1..4 MS (3); pan 20 m; 10m (60x60 km) 8bit 

IKONOS MS (4); pan 4 m ;  1 m (11x11 km) SPOT 5  MS (4); pan 
10 e 20m; 5  ou 2,5m  
(60x60 km) 8bit 

IRS- 1A e1B LISS-II 
MS(4) Indio  

72,5 m  (148x174 km) 
8bit 

SPOT 5 HRS pan 
10 ou 5 m (120x600 km) 
8bits 

IRS LISS III MS(4); 
WiFS; pan 

25; 180; 5,8 m (142; 
774; 70 km) 

SPOT 6 MS (4); pan 6 m; 1,5 m (60 km) 

IRS-1c WIFS(2), 
LISS-III(3), pan 

188 m; 23,5 m; 5,8 m 
(810,141,70 km) 

SPOT Vegetation 1 e 2 
MS(4) 

1000m (2250 km^2) 8bit 

JERS- 1 SAR (bL); 
OPS (8) 

18 m; 18 m (75 km)  8 e 
6 bit 

Wordviews 1 pan  0,5 m (17,6 km) 11bit 
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KOMPSAT 2 MSC 
MS(4); pan 

4 m; 1 m (15x 15 km) 
10bit 

Wordviews 2 MS(8); pan 
1,84 m; 0,46 m (16,4 km) 
11bit 

KOMPSAT 3 MSC 
MS(4); pan 

2,8 m; 0,7 m (15x 15 
km) 14bit     

Fonte: Modificado do www.scanterra.com.ar. 

Na tabela 1.1 na coluna dos nomes dos sensores aparece as siglas MS de 

multiespectral e o número de bandas entre parênteses, e alguma que outra informação 

ao lado como pan se tem uma banda pancromática, na coluna seguinte aparece no 

mesmo ordem a resolução espacial dessas bandas. 

Os métodos para o mapeamento da cobertura da terra a nível de subpixel são, 

portanto, de grande interesse. Várias abordagens têm sido utilizadas para estimar as 

frações subpixel dos objetos pequenos, entre as mais comuns estão os Modelos de 

Mistura Linear, que em algumas pesquisas anteriores mostraram resultados aceitáveis 

(ADAMS et al. 1989; QUARMBY et al. 1992; SETTLE, DRAKE, 1993).  

Entretanto, até o presente, não existe uma metodologia que sirva de guia para a 

criação de mapas a grandes escalas aproveitando toda a informação possível de 

imagens de média resolução espacial, implementados em aplicativos comerciais. Logo, 

mapear objetos com resolução espacial menor que o tamanho do pixel não tem sido 

possível com as técnicas de classificação conhecidas como tradicionais. Dessa forma, 

desenvolver métodos de super-resolução baseado em informações subpixels 

possibilita, com certa precisão, criar mapas com uma escala maior.   

O resultado esperado nessa pesquisa foi a criação de mapas temáticos com duas 

classes a partir de técnicas de classificação subpixel e de super-resolução 

desenvolvidas no aplicativo “AnSSR, Analises Supixel Super Resolução” como parte 

do desenvolvimento da pesquisa. Além da geração dos mapas temáticos, a pesquisa 

também incluiu a avaliação de cada um dos métodos desenvolvidos neste trabalho.  

Para realização dos testes foi escolhida a Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Pratigi, localizado no extremo sul da Bahia. Essa região possui diferentes coberturas 

terrestres, o que facilitou a seleção de 6 classes: água, mangue, solo exposto, zonas 

úmidas, floresta e vegetação arbustiva.   

http://www.scanterra.com.ar/conozca_mas.html
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1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver uma metodologia para criar mapas temáticos de grandes escalas a 

partir de imagens de satélites de média resolução espacial, utilizando um algoritmo 

de super-resolução baseado em bordas, e informações de classificações subpixel.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Construir uma base de dados (imagens e bibliografia) para dar suporte na pesquisa 

sobre estudos que enfocam os métodos de super-resolução e classificação de 

subpixel. 

 Estudar e avaliar as respostas espectrais das coberturas de solo na base de dados 

para métodos de classificação subpixel. 

 Selecionar os métodos fatível a implementar e com bons resultados segundo a 

bibliografia. 

 Implementar um aplicativo de Processamento Digital de Imagens (PDI) com 

algoritmos de classificação subpixel e super-resolução, para testar e avaliar os 

métodos propostos. 

1.3. METODOLOGIA GERAL 

Para as pesquisas em Sensoriamento Remoto as imagens de satélite são quase 

o centro de todo processo de um projeto, sendo este um dos grandes desafios que se 

apresenta na era digital nesse campo de conhecimento. Especialistas da área das 

geotecnologias têm consciência que as informações orbitais não refletem toda a 

realidade, posto que, nem tudo o que é observado pelo sensor reflete nas imagens de 

satélites, por tanto, pode-se considerar que essas informações são uma abstração da 

realidade. Apesar dessa limitação, o uso das imagens de baixa e média resolução é 

amplo em ciências vinculadas ao meio ambiente, pela possibilidade da criação de 

produtos que facilitam descrição estatística e tomada de decisões. Por exemplo, em 

derrames de petróleo, onde se faz necessário a tomada de medidas urgentes e o 
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tempo de decisão é curto, as imagens podem ser muito confiáveis e produzir 

resultados que auxiliem em soluções rápidas e satisfatórias. 

Atualmente, conta-se com uma gama de sensores orbitais, como já apresentado 

na tabela 1.1, com diferentes resoluções espaciais, devendo ser levado em conta para 

o seu uso a relação custo/benefício/resolução. Observa-se que quanto mais fina seja a 

resolução espacial de uma imagem maior é o seu custo. Por outro lado, sabe-se por 

estudos já realizados que a maior parte dos pixels das imagens representa áreas que 

contém mais de uma classe de cobertura terrestre (ADAMS et al. 1993, BOARDMAN 

et al. 1993). O que de certa forma indica que são necessárias pesquisas no âmbito do 

Processamento Digital de Imagens, para um maior detalhamento da resolução das 

imagens, inclusive das já existentes. 

Este trabalho desenvolveu técnicas para extração de informações a nível 

subpixel, ou seja, informações com mais detalhes do que a resolução espacial das 

imagens permite, usando como base de estudo imagens de média resolução. A área 

para testar essa metodologia foi a APA do Pratigi (BA), por compor pesquisas com 

dados de campo já conhecidos, existentes no Mestrado em Modelagem 

(PPGM/UEFS). 

O método de pesquisa constou de 3 etapas, conforme descritas na figura 1.1. A 

primeira etapa consistiu na construção de um banco de imagens de média resolução e 

na atualização do estado de arte sobre a temática da pesquisa.  

Figura 1.1: Fluxograma metodológico da pesquisa.  
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A segunda etapa constou na análise de métodos de classificação subpixel, dentre 

eles os Modelos de Mistura Linear baseado em mínimos quadrados.  No marco teórico 

foi descrito cada método de super-resolução, além daqueles implementados no 

programa “AnSSR, Analises Subpixel e Super Resolução” de apoio à pesquisa descrito 

no item dessa dissertação 5.2. Ainda, nessa segunda etapa foram realizadas as 

coletas de campo na APA do Pratigi, com o objetivo de avaliar as classes de uso, e 

como ferramenta de controle e ajuste dos métodos de classificação. Na terceira e 

última etapa foram realizados os ajustes do programa e a confecção final da 

metodologia, tendo como elemento chave os testes realizados nos mapas temáticos de 

Usos das Terras da área de estudo.  

 

1.3.1. ÁREA DE ESTUDO 
 

A APA do Pratigi é uma região de grande diversidade ambiental e paisagística, 

recortada por praias, estuário e braços de mar que avançam terra à dentro, com 

formação de Mares de Morro e Serras Residuais, cobertas por densa vegetação, 

ROCHA et al.  (2010). Ocupando uma área total oficial de 85.686 hectares. Esta região 

está situada no bioma da Mata Atlântica, na região fitoecológica Floresta Ombrófila 

Densa. A APA subdivide-se em três Ecopólos (Figura 1.2). O primeiro localizado na 

Serra da Papua. O Ecopólo II situa-se no Vale do Rio Juliana, possui Matas 

conservadas, em sua maioria em terras de proprietários particulares formado por 

pequenos agricultores. E por último, o Ecopólo III, o mais extenso, apresentando sete 

mil hectares de Mata em estágio primário, ligado a Planície Costeira, nele predominam 

Estuários com Restinga e Manguezais, BARBOSA (2008).  

Etapa # 3 



17 
 

Cabe salientar que existe na APA do Pratigi uma área remanescente de Mata 

Atlântica com 35.686 hectares, correspondentes a 41% da área total da Região, 

constituindo um dos principais remanescentes florestais do Estado incluídos na 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, BARBOSA (2008). A vegetação da região é 

composta por Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila 

Mista, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, Mangues, 

Restingas (Instituto Brasileiro de Floresta 2014). Ocorrem na área de estudo também 

cultivos permanentes, como cravo-da-índia, dendê, seringueira, piaçava, pupunha e, 

especialmente, o cacau em regime de Cabruca, que convive com espécies florestais, 

protege o solo contra a erosão e o recobre de matéria orgânica, ROCHA et al. (2010). 

A parte estuarina conta com 12.000 hectares de Mangue. Nos meses de fevereiro a 

abril, junho e julho as chuvas são mais proeminentes. A precipitação é superior a 60 

mm para o mês mais seco e o total anual acima de 1.330 mm. O relevo nessa faixa 

climática vai do plano ao forte ondulado, BARBOSA (2008). 

Figura 1.2: Mapa localizando os limites dos Ecopólos.  

 

Fonte: IBGE (2006). 
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2. CAPITULO II - REFERENCIAL TEORICO  

2.1. Introdução  

Uma das grandes vantagens da análise dos dados de Sensoriamento Remoto 

por meio de processamento digital de imagens é a extração de informações temáticas 

de cobertura de uso da terra. Dentro do Sensoriamento Remoto, o reconhecimento das 

coberturas é um dos principais objetivos para trabalhos encaminhados a estudos de 

meio ambiente. Um alvo é definido por um conjunto de elementos da imagem que pode 

ser identificado, e nominado por uma classe. Esses elementos estão compostos por 

medições feitas por um sensor e representadas em um espaço k-dimensional. Então, o 

objetivo do reconhecimento das coberturas é estabelecer uma relação entre o espaço 

k-dimensional e cada uma das classes que se quer classificar na imagem. Esta relação 

pode ser do tipo um a um, para os classificadores com algoritmos tradicionais, ou do 

tipo um para várias classes no caso dos classificadores suaves ou (soft), que são 

conhecidos como algoritmos de classificação que permitem determinar o grau de 

pertencimento de um pixel a cada uma das classes definidas na imagem.  

Segundo CHUVIECO (2010) a forma de classificação deve ter as seguintes 

características: 

 Confiável; 

 Poder ser reproduzido por outros, dadas as mesmas variáveis de entrada; 

 Robusto, ou seja, não sensível a pequenas alterações nas condições de 

entrada, mas permitir explorar plenamente as informações dessas variáveis; 

 Abrangente, cobrindo todo o território do estudo; e, 

 Objetivo, o que não é marcado pelas decisões do intérprete. 
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Levando em conta essas características, a classificação digital não deve buscar 

uma definição absoluta de cada alvo, que poderia ser aplicável a qualquer imagem, 

mas sim, uma caracterização relativa, válida para uma determinada imagem e um 

determinado território, CHUVIECO (2010). 

O trabalho de classificação de imagens levou várias décadas se aperfeiçoando. 

Desde seus inícios perseguia separar áreas distintas dentro de uma imagem, e logo 

depois estimar seus tamanhos, útil por exemplo para inventario florestal. Depois de 

alguns estudos que demonstraram a presença de pixels misturados dentro das 

imagens, os pesquisadores passaram a verificar formas de adaptar algoritmos com 

este fim. HARALICK et al. (1985), HALL et al. (2003).  

2.2. Classificadores com algoritmos tradicionais  

Os algoritmos de classificação tradicional usam um sem número de medidas para 

separar classes, entre elas encontra-se a refletância espectral das imagens no visível 

ou infravermelho, os valores da retrospeção radar, medidas secundarias derivadas da 

imagem, como textura ou outros aspectos geográficos, como elevação, pendente, 

temperatura, dentre outras características. Os alvos podem ser compostos por um 

único pixel, ou estar formado por um grupo de pixels adjacentes. As classes podem ser 

conhecidas ou não. No caso de ser conhecida, porque o especialista tem uma boa 

experiência da zona geográfica, então como entrada ao classificador oferece-se nome 

e um grupo de pixels de amostras para cada classe, em caso contrário, só fornece o 

número de classes. Estes dois métodos são nomeados como classificação 

supervisionada e não supervisionada, respectivamente. Em ocasiões em que se usa 

uma combinação dos dois métodos dar-se o nome de classificação hibrida. A 

classificação supervisionada requer, como já mencionado, um conhecimento mais 

profundo da zona de estudo pelo especialista, porque de certa forma, com as amostras 

ele ensina ao classificador quais são as fronteiras de decisão dentro da imagem de 

multiespectral. Essas fronteiras de decisão estão bem influenciadas pelas amostras 

escolhidas, quer dizer, que as amostras têm que ser representativas, e por tanto a 

atividade de tomada/escolha de amostras requer uma boa concentração e 

conhecimento do especialista.  
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Contudo, na classificação não supervisionada a interação com o pesquisador é 

menos exigente na hora de criar as classes, pois se precisam só do número de classes 

desejado para classificar a imagem. Estes algoritmos fazem uma análise mais 

minuciosa da imagem seguindo um determinado critério, e dividem as amostras 

atendendo esse critério.  

 

Um critério comum nestes classificadores é o número k de classes a identificar 

como parâmetro de entrada, logo depois procuram-se k centroides de forma aleatória, 

a partir de uma porcentagem x de amostras da imagem, estas amostras também são 

selecionadas aleatoriamente, e distribuídas nessas k classes. Esta distribuição se faz a 

partir de que os centroides são calculados com a fórmula da média aritmética, e o 

ajuste dos pixels nas classes é calculado com a distância entre os pixels etiquetados 

da classe e o centroide correspondente, ou uma métrica selecionada que dará nome 

ao algoritmo. Em cada n iterações o conjunto prévio de estimações se refina até o 

processo convergir, normalmente isto acontece quando os centroides calculados na 

iteração anterior coincidem com os últimos centroides. O resultado de este processo é 

chamado de cluster. Na fase final só resta ao pesquisador identificar as classes 

resultantes.  

Embora a classificação supervisionada pareça menos exata que a não 

supervisionada, tem pesquisadores que primeiro fazem uma classificação não 

supervisionada para saber entre outras coisas em quantas classes a imagem pode ser 

particionada sem se equivocar o classificador, já que em várias ocasiões se o 

classificador supervisionado não tem preenchido os parâmetros corretos para a 

amostra escolhida dá um resultado errôneo. 

Os métodos de mínima distância e máxima verossimilhança têm sido utilizados 

a mais de duas décadas. Com eles tem-se obtido bons resultados, mas às vezes um 

desconhecimento das caraterísticas das classes e funcionamento do algoritmo pode 

acarretar confusão entre classes. Eles são baseados em métricas de estatística 

básica (media e probabilidade de Bayes) por isso graças a avanços da tecnologia 

tem-se proposto estratégias alternativas como o uso de redes neurais, árvores de 
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decisão, métodos baseados na lógica difusa e na incorporação de variáveis 

secundárias como informação do terreno.    

2.2.1. Método de mínima distância  

Como foi mencionado, este algoritmo utiliza uma métrica estatística, e está 

implementado em alguns programas de processamento de imagens como o ENVI, 

ERDAS, SPRING. O algoritmo utiliza a distância euclidiana que analisa distância 

médias das classes, mas para outros programas é implementado a distância de 

Mahalanobis, MYUNG (2003); DUDA et al. (2012) analisam não só a média, como 

também o desvio padrão das classes. Estas métricas são utilizadas na regra de 

decisão para determinar quais pixels pertencem a uma determinada classe K.  

O cálculo da distância entre o pixel, e o centro do cluster é feito pela distância 

euclidiana ao quadrado 𝐷𝑒
2 é: 

𝐷𝑒
2 = (𝑥𝑖 −  𝜇𝑗)2                                                                  (Equação 2.1) 

Sendo 𝑥𝑖 o vetor do pixel i e 𝜇𝑗 a média do cluster ou classe j. A distância de 

Mahalanobis Dm tem em conta a variabilidade dos pixels presentes na classe na 

hora de organiza o, e introduz então a matriz de covariância como segue:  

𝐷𝑚 =  (𝑥𝑖 −  𝜇𝑗)
𝑡
𝐶𝑗

−1(𝑥𝑖 − 𝜇𝑗)                                        (Equação 2.2) 

Sendo t a trasposta da matriz, e 𝐶𝑗 a matriz de covarianza da classe j 

respetivamente.  

O algoritmo de mínima distância segue a seguinte lógica, a partir de um grupo 

de dados de treinamento (amostras) separados por K classes, com base na seleção 

do especialista, calculam-se os centroides de cada cluster pela média aritmética. A 

continuação calcula-se a distância de cada pixel ao centro de cada classe, e por 

último, a regra de decisão, que permite colocar cada pixel à classe com menor 

distancia métrica. Leva-se em conta que um parâmetro utilizado nos aplicativos para 

a regra de decisão é a distância mínima por classe (limiar).  Isto faz que seja 

introduzida nos algoritmos supervisionados a classe dos pixels não classificados, ou 

seja, é a classe formada por um grupo de pixels que suas distancias com os centros 

das classes não cumprem com nenhum dos limites exigidos pelas classes. 
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Na Figura 2.1 observa-se um exemplo extraído do manual de ENVI 4.3 

(AGUILERA, 2006). O pixel não atribuído é definido na classe em que esta distância 

é menor. É claro que na utilização deste método, o pixel 1 pertence à classe cultura. 

Além disso, o ponto 3 parece não pertencer a nenhum dos grupos, pois a distância 

para os centros das classes é muito grande. Para essas situações, pode-se 

especificar um limiar para cada classe, indicando a distância máxima permitida para 

que o pixel pertença a uma classe. Nos casos que a distância seja maior que os 

limiares estabelecidos para insertar um pixel a uma classe, o pixel em analises seria 

inserido na classe dos não classificados, como é o caso do ponto 3.  Observe-se 

que no caso do pixel 2 este é atribuído a classe de solo exposto, quando poderia 

pertencer na classe vegetação vigorosa. 

Figura 2.1: Gráfico de distribuição para um classificador de mínima distancia 

 

Fonte: manual de ENVI 4.3 (AGUILERA, 2006). 

2.2.2. Classificador máxima verossimilhança 

O classificador de máxima verossimilhança utiliza uma métrica estatística. Este 

método para a regra de decisão calcula a probabilidade de um pixel pertencer a uma 

determinada classe w, e atribui a classe com maior probabilidade. Este algoritmo é 

baseado na teoria de Bayes, onde a função é encontrar a partir da probabilidade do 

produto; segundo a equação 2.3. 

𝑃(𝑥, 𝑤 )  =  𝑃(𝑤 | 𝑥)𝑃(𝑥)  =  𝑃(𝑥 | 𝑤)𝑃(𝑤)                  (equação 2.3) 
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Onde x e w são chamados de sucessos, x  para representar os pixels da 

imagem, e w para representar as classes. P(x, w ) é a probabilidade que ocorra o pixel 

x e que pertença a classe w na mesma vez (conhecida como probabilidade do 

produto), P(x) é  a probabilidade de ocorrência do pixel x. P(w) probabilidade de 

ocorrência da classe.  P(x | w) é a probabilidade de que dado uma classe w, um pixel 

x pertença a mesma, mas como o primeiro passo para o algoritmo são, introduzir as 

amostras de treinamento, então inicialmente são conhecidas as classes w, por tanto, 

nosso problema é inverso com respeito na condicional, seria saber a probabilidade 

P(w | x) de que um pixel x pertença a uma classe w, dado o pixel x. Em outras 

palavras, qual é a probabilidade de um pixel x da imagem pertencer a classe w, 

conforme as equações 2.4 e 2.5. 

𝑃(𝑤𝑗 𝑥⁄ ) =  
𝑃(𝑥 𝑤𝑗⁄ )𝑃(𝑤𝑗)

𝑃(𝑥)
                                  (equação 2.4) 

Onde  

𝑃(𝑥) = ∑ 𝑃(𝑥 𝑤𝑗⁄ )𝑃(𝑤𝑗)

𝐾

𝑗=1

                               (equação 2.5) 

A lógica da equação 2.4 é:  

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 =  
𝑣𝑒𝑟𝑜𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙ℎ𝑎𝑛ç𝑎 × 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖

𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

O algoritmo de Máxima Verossimilhança começa a partir de um grupo de dados 

de treinamento (amostras) separados por K classes com base na seleção do 

especialista, é calculado as probabilidades das classes  𝑃(𝑤𝑗) e as probabilidades 

condicionais de cada pixel da imagem 𝑃(𝑥 𝑤𝑗⁄ ). Depois de calculada a probabilidade 

para cada pixel segundo a equação 2.6, atribui-se cada pixel na classe com maior 

probabilidade como regra de decisão. Temos que leva em conta que, igual a mínima 

distancia, cada classe pode ter um limiar de probabilidade para pertencer na classe.  

Isto faz com que seja introduzida também a classe dos pixels não classificados, 

conforme a equação 2.6. 

𝑔𝑖(𝑥) − ln 𝑝(𝑤𝑖) −
1

2
ln|Σ𝑖| −

1

2
(𝑥 − 𝑚𝑖)𝑡Σ𝑖

−1(𝑥 − 𝑚𝑖)       (equação 2.6) 
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Onde i = classe; x = n-dimensional de dados (n é o número de bandas); p(wi) = 

probabilidade de que a classe wi ocorre na imagem e é assumido o mesmo para 

todas as classes; |Σi| é o determinante da matriz de covariância dos dados na classe 

wi; mi = vetor médio. 

Segundo a figura 2.2, exemplo extraído do manual de ENVI 4.3, AGUILERA 

(2006), um pixel é atribuído na classe com maior probabilidade, como regra de 

decisão. Por exemplo, o pixel 1 pertence à classe cultura; o ponto 3 com este critério 

não pertence a nenhum dos grupos, então é atribuído na classe dos não 

classificados.  E observe agora que o pixel 2; neste caso, parece estar melhor 

atribuído na classe de vegetação que na classe solo exposto. 

Figura 2.2: gráfico de distribuição para um classificador de máxima verossimilhança. 

 

Fonte: manual de ENVI 4.3, (AGUILERA, 2006). 

APLICAÇÕES DO CLASSIFICADOR DE MÁXIMA VEROSSIMILHANÇA    

Nessa seção serão apresentadas algumas pesquisas que foram realizadas, 

utilizando o classificador de Máxima Verossimilhança. Classificador que foi testado 

na área da APA do Pratigi.   

Também foi utilizado junto com outros classificadores tradicionais, como 

utilizado por RODRÍGUEZ et al. (2004) para formar parte de um modelo de análises 

de discriminantes de dados geoespaciais de uma bacia hidrográfica no estado de 

Merida Venezuela.  Martinez (2008) identificou 15 classes em produtos fotográficos 
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digitais de Tolima, e 11 classes da área de Cundinamarca na Colômbia, além de 

especificar o processo de classificação com Máxima Verossimilhança (MV) no 

programa ILLWIS.  Já, CRUZ (2009) com o objetivo de gerar uma metodologia 

aplicável para condições ambientais contrastantes (zonas áridas, temperadas e 

tropicais) utiliza MV junto com o método de Árvores de Decisão, Redes Neurais 

Artificiais, Mínima Distância, Paralelepípedo e o Inverso da Distância para criar e 

avaliar mapas de classes das terras campesinas no México.  

Na área montanhosa da península Ibérica durante o período 2000-2010, 

REGOS et al. (2012) avaliaram a dinâmica temporal do uso de terra comparando os 

resultados da pós-classificação e três índices de área relativa. Os classificadores 

usados no processo foram máxima verossimilhança, a mínima distância e 

Mahalanobis utilizando informação auxiliar durante a classificação. Já GOMEZ et al. 

(2013) em seu trabalho utilizaram técnicas de implementação de modelos de 

máxima verossimilhança e modelos de vizinhanças para dados de ecologia terrestre.  

Nesse mesmo ano MARTÍNEZ et al. (2013) obtém a cartografia temática de 

patrimônios arquitetônicos, a partir da classificação de imagens obtidas com uma 

câmera padrão modificada com 4 canais.    

NOLASCO et al. (2014) avaliaram e compararam o desempenho de duas 

alternativas do algoritmo de Máxima Verossimilhança, uma alternativa na direção de 

classificar uma série temporal de imagens e a outra para imagens individuais. Isso 

para identificar coberturas da terra na região central da província de Córdoba, onde 

a soja e o milho são as principais culturas, por área semeada e retornos econômicos 

produzidos. Conseguiu-se melhores resultados com a serie temporal de dados.   

SEGOVIA et al. (2009) aproveitou um método empírico para o cálculo da 

transformação chuva-escoamento, que o Departamento de Serviço de Conservação 

do Solo (SCS), desenvolveram nos anos setenta. As curvas foram observadas para 

ser representada graficamente, profundidade de precipitação (P) e a profundidade 

do excesso de precipitação ou de escoamento direito (Pe). Para padronizar essas 

curvas, um número adimensional de curvas CN, baixo a condição 0 ≤ 𝐶𝑁 ≤ 100. 

Também segundo as condições do terreno se estabeleceram 3 classes, secas 

(Condição I) normais (Condição II) com antecedentes de umidades; e úmidas 

(condição III), log calculam-se os números de curvas equivalentes. Os valores NC 
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foram tabulados com base no tipo de solo e uso da terra e foram estimados o 

número de curvas (CN) por meio de imagens de satélite Landsat 5 TM. Corrigindo 

manualmente com base na análise visual de fotografias aéreas e visitas de campo, 

as classificações supervisionadas Distância Mínima; Paralelepípedos e Máxima 

Verossimilhança. 

 

2.2.3. REDES NEURAIS (ANN ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS)  

As redes neurais têm sido utilizadas durante anos no reconhecimento de voz, 

de face e de escrita, como também na análise de imagens. Nos últimos anos o uso 

das redes neurais no sensoriamento remoto tem aumentado significativamente 

fundamentalmente porque se acredita numa maior exatidão nos resultados. 

 Um modelo básico de neurônio artificial é formado por dois atributos 

fundamentais como o peso sináptico w (pela inicial no inglês weigth), e o limiar θ (o 

signo fonético da inicial threshold, em inglês). Estes atributos podem ter qualquer 

valor numérico do conjunto dos números reais. Na figura 2.3, se apresentam dois 

neurônios artificiais: um com várias entradas e outro com uma, na qual os valores x 

correspondem às entradas e y corresponde a saída.  

Figura 2.3: a) Neurônio simples      b) Neurônio com várias entradas e uma saída. MARCO 

et al. (2006)   

 

Cada neurônio j-éssimo é caracterizado, em qualquer tempo que ocorra o 

processo de ativação, por um valor numérico denominado valor ou estado de 

ativação  𝑎𝑖(𝑡); associado a cada neurônio existe uma função de saída 𝑓𝑖, que 

transforma o estado atual de ativação em um sinal de saída. Este sinal é enviado 

pelas arestas até outros neurônios, e em cada aresta é modificado o peso 𝑤𝑖. Os 

(a) 
(b) 
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sinais que entram a um neurônio j-éssima se combinam para modificar o estado de 

ativação com a função. Esta combinação no neurônio j é: 

𝑁𝑒𝑡𝑗 =  ∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖

𝑖

                                                   (equação 2.7) 

Esta neuronal 𝑁𝑒𝑡𝑗 é comparada com o valor de θ como novo processo    

𝑎𝑖(𝑡 + 1). Se o neurônio é maior ou igual a θ, então o neurônio gera um novo sinal, 

no caso contrário não acontece nada. Quando o sinal está gerado significa que o 

neurônio está ativado e apresenta-se com o valor 1, no caso contrário fica sem ativar 

e se apresenta como valor 0. Então a função de ativação f do neurônio é expressa 

como segue: 

𝑦 = 𝑓(𝑥𝑤) =  {
1         𝑠𝑒      𝑥 ≥  𝜃
0         𝑠𝑒      𝑥 <  𝜃

                           (equação 2.8) 

Ou de forma mais geral com várias entradas 

𝑦 = 𝑓(𝑥1𝑤1 + 𝑥2𝑤2 + ⋯ + 𝑥𝑛𝑤𝑛) =  {
1         𝑠𝑒      𝑥 ≥  𝜃
0         𝑠𝑒      𝑥 <  𝜃

   (equação 2.9) 

Uma característica importante das redes neurais é sua capacidade de aprender 

e adaptar-se ao entorno, e essa aprendizagem se logra adequando os valores dos 

parâmetros. O processo de treinamento que faz que um neurônio aprenda é a parte 

vital do sistema, e determina o nível de inteligência que pode adquirir uma rede 

neural. 

  

ALGORITMO DE RETROPROPAGAÇÃO DO ERRO (BACKPROPAGATION)  

O algoritmo backpropagation ou retropropagação do erro é o algoritmo de 

redes neurais implementado no programa ENVI, e foi um dos classificadores 

utilizados para a avaliação do resultado da presente pesquisa. Neste algoritmo a 

rede tem uma camada com n neurônios de entrada e uma camada de saída com m 

neurônios, e pelo menos uma camada de neurônios ocultos internos, (Figura 2.4). 

Cada neurônio em uma camada (exceto camada de entrada) recebe contribuição de 

todos os neurônios na camada anterior e envia sua saída para todos os neurônios 
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da camada posterior (exceto camada de saída). Não existem conexões para trás 

(feedback) nem para as laterais entre os neurônios na mesma camada. 

 A aplicação do algoritmo tem duas fases, uma para frente e uma para trás. Na 

primeira fase, o padrão de entrada é apresentado para a rede e propagado através 

das camadas para atingir a camada de saída. Os valores de saída obtidos a partir da 

rede, são comparados na segunda fase com valores do resultado da saída esperado 

para obter o erro. Os pesos da última camada são ajustados proporcionalmente para 

erro. Eles vão para a camada anterior com uma retropropagação do erro, ajustando 

os pesos e continuando este processo até chegar à primeira camada. Assim, 

mudam os pesos das conexões da rede para cada padrão de aprendizagem do 

problema, sendo conhecidos seu valor de entrada e de saída desejada que deva 

gerar a rede frente a esse padrão. 

 A técnica retro propagação requer o uso de neurônio no qual a função de 

ativação seja contínua, e, portanto, diferençável. Geralmente, a função utilizada será 

de tipo sigmoide.  

Figura 2.4: Esquema de uma rede neural. 

 

Fonte: MARCO et al. (2006). 

 

Passos para aplicar o algoritmo de treinamento extraído de MARCO et al. (2006). 

Passo 1 - Iniciar os pesos da rede com valores pequenos aleatórios. 
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Passo 2 - Apresentar um padrão de entrada e especificar a saída desejada que deve 

gerar a rede.  

Passo 3 - Calcular a saída atual da rede, calculando a saída de cada camada até 

chegar a camada de saída da seguinte forma: 

Calculam-se as entradas exclusivas para os neurônios intermediários 

procedentes dos neurônios de entrada 

𝑛𝑒𝑡𝑝𝑗
ℎ = ∑ 𝑤𝑗𝑖

ℎ𝑥𝑝𝑖 + 𝜃𝑗
ℎ

𝑁

𝑖=1

                                (equação 2.10) 

Onde o índice h refere-se a magnitude da camada intermediária, o sub índice p 

ao      p-ésimo vetor de treinamento, e j a j-ésima neuronal da camada h. O termino 𝜃 

pode ser opcional, pois atua como uma entrada mais. 

Calcula-se as saídas dos neurônios intermediários: 𝑦𝑝𝑗 =  𝑓𝑗
ℎ(𝑛𝑒𝑡𝑝𝑗

ℎ ) 

Se realizam os mesmos cálculos para obter as saídas dos neurônio de saída: 

𝑛𝑒𝑡𝑝𝑘
0 = ∑ 𝑤𝑘𝑖

0 𝑥𝑝𝑖 + 𝜃𝑘
0

𝐿

𝑖=1

                                                (equação 2.11) 

𝑦𝑝𝑘 =  𝑓𝑗
0(𝑛𝑒𝑡𝑝𝑘

0 )                                                  ( equação 2.12) 

Passo 4 - Calcular os términos de erro para todas os neurônios 

Se o neurônio k é um neurônio da camada de saída, o valor da delta é: 

 𝛿0
𝑝𝑘 = (𝑑𝑝𝑘 − 𝑦𝑝𝑘)𝑓𝑘

0(𝑛𝑒𝑡𝑝𝑘
0 )                                  (equação 2.13) 

A função f deve ser derivável. Em geral se dispõe de duas formas de função de 

saída: 

Função linear: 

𝑓𝑘(𝑛𝑒𝑡𝑗𝑘) = 𝑛𝑒𝑡𝑗𝑘                                           (equação 2.14) 

Função sigmoidal: 
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𝑓𝑘(𝑛𝑒𝑡𝑗𝑘) =
1

1 + 𝑒−𝑛𝑒𝑡𝑗𝑘
                                      (equação 2.15) 

A seleção da função depende da forma escolhida para a saída; se deseja que 

os neurônios da saída sejam binários, utiliza-se a função sigmoidal, em outros casos 

então utiliza-se a linear.  

A derivada para uma função linear tem 𝑓𝑘
0 =́  1, e para derivada de uma função 

sigmoidal é  

 𝑓𝑘
0 =́  𝑓𝑘

0(1 − 𝑓𝑘
0) = 𝑦𝑝𝑘(1 − 𝑦𝑝𝑘) por tanto os términos de erro para os neurônios de 

saída:  

𝛿0
𝑝𝑘 = (𝑑𝑝𝑘 − 𝑦𝑝𝑘) para a saída linear  

𝛿0
𝑝𝑘 = (𝑑𝑝𝑘 − 𝑦𝑝𝑘)𝑦𝑝𝑘(1 − 𝑦𝑝𝑘) para a saída sigmoidal 

Se a neurônio j não é de saída, então a derivada do erro não pode ser avaliada 

diretamente, por tanto se obtém o desenvolvimento a partir de valores que são 

conhecidos e outros que podem ser avaliados. 

A expressão obtida neste caso é:   

𝛿ℎ
𝑝𝑗 =  𝑓𝑗

ℎ′(𝑛𝑒𝑡𝑗𝑘
ℎ) ∑ 𝛿0

𝑝𝑘𝑤𝑘𝑗
0

𝑘

                        (equação 2.16) 

Onde observamos que os erros nas capas ocultas dependem de todos os 

términos de erro da capa de saída. Daqui surge o termino de propagação para atrás. 

Passo 5 - Atualização dos pesos:  para ele utilizamos um algoritmo recursivo, 

começando pelos neurônios de saída e trabalhando para atrás até chegar a capa de 

entrada, ajustando os pesos da seguinte forma:  

Para os pesos dos neurônios da capa de saída  

𝑤𝑘𝑗
0 (𝑡 + 1) =  𝑤𝑘𝑗

0 (𝑡) + ∆𝑤𝑘𝑗
0 (𝑡 + 1)                    (equação 2.17) 

∆𝑤𝑘𝑗
0 (𝑡 + 1) = 𝛼𝛿0

𝑝𝑘𝑦𝑝𝑗                                    (equação 2.18) 

Para os pesos dos neurônios da capa oculta:  
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𝑤𝑖𝑗
𝑘 (𝑡 + 1) =  𝑤𝑖𝑗

𝑘 (𝑡) + ∆𝑤𝑖𝑗
𝑘 (𝑡 + 1)                        (equação 2.19) 

∆𝑤𝑘𝑗
𝑘 (𝑡 + 1) = 𝛼𝛿ℎ

𝑝𝑗𝑦𝑝𝑖                                 (equação  2.20) 

Em ambos casos para acelerar o processo de aprendizagem se pode adicionar 

um termino de tempo. 

Passo 6 - O processo se repete até que o término de erro resulta 

aceitavelmente pequeno para cada um dos padrões aprendidos, e então se diz que 

a rede converge ou fica estável. 

𝐸𝑝 =  
1

2
∑ 𝛿2

𝑝𝑘

𝑀

𝑘=1

                                           (equação 2.21) 

Não é possível dar regras específicas para a determinação do número de 

neurônios ou número de camadas de uma rede para resolver um problema concreto. 

 Quanto ao número de camadas de rede, três camadas são geralmente 

suficientes (entrada – conexões – saída). No entanto, há ocasiões em que um 

problema é fácil de resolver com mais do que uma camada oculta. O tamanho das 

camadas, tanto de entrada como de saída, geralmente são determinados pela 

natureza da aplicação. Em vez disso, decidir quantos neurônios deve ter uma 

camada oculta geralmente não é tão óbvio. O número de neurônios ocultos está 

envolvido em termos de eficiência e de generalização da rede de aprendizagem. 

Não existe uma regra quanto ao número ideal, em cada problema deve ser 

ensaiado. 

 

APLICAÇÕES DO CLASSIFICADOR DE REDES NEURAIS BACKPROPAGATION     

Muitos métodos têm sido desenvolvidos baseados em métodos de redes 

neurais. KHORRAM et al. (2001), por exemplo, produziu mapas de grandes escalas, 

bem detalhado com um classificador de redes neurais usando dados digitais de alta 

resolução, cor infravermelha (CIR), Digital Orthophoto Quarter Quad (DOQQ). Os 

dados digitais CIR e DOQQ de um metro, para a área de estudo, foram gerados 

através da digitalização de fotografias do CIR e registrados para as cores preto e 
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branco (B & W) DOQQs. Também se fizeram trabalhos encaminhados a avaliar a 

capacidade de predição das redes neurais artificiais (RNA), como no trabalho de 

BUENDÍA et al. (2002), para a predição de tipos de cobertura florestal. Os dados 

foram informações geográficas (altitude, aspecto, inclinação, distância de 

escoamento, geologia) e imagens de satélite, utilizando a análise de componentes 

principais (ACP1, ACP2 e ACP3) para definir a variável dependente (vegetação).  

Por outra parte PÉREZ et al. (2002) em sua dissertação fez testes com técnicas de 

modelagem chamadas sistemas híbridos, e concentrou-se principalmente sobre uma 

melhor representação do conhecimento dos chamados sistemas expertos (Expert 

System). Os testes principais foram com Redes Neurais (RN) e Redes de Petri (RP), 

dada a sua capacidade de representar sistemas contínuos e discretos, 

respectivamente. Incluiu noções de lógica Fuzzy (nível básico), para uma melhor 

representação do conhecimento, ou seja, para poder processar melhor a informação 

do mundo real. 

  GIL et al. (2003) fizeram uma descrição conceitual de todos os processos 

envolvidos na classificação digital de imagens multiespectrais e monoespectrais até 

(2003). Estes autores fazem uma revisão em publicações recentes para fornecer 

uma informação atualizada sobre o conceito de classificação, seus campos de usos 

na atividade de pesquisa humana, e as modalidades em que são utilizados os 

classificadores estatísticos e de redes neurais artificiais implementados com mais 

frequência em sistemas de computador. 

Um modelo de predição de desempenho usando dados de imagens de 

regiões montanhosas semi-áridas, AYOUBI et al. (2011), preverem matéria orgânica 

na superfície solo (Soil Organic Matter SOM), a través de modelos não-linear e 

inteligentes. Para o teste foram selecionados dois locais, no âmbito das pastagens e 

terrenos florestais no centro e oeste de Iran. ZHENG et al. (2012) por sua parte 

fizeram uma previsão da evapotranspiração regional e densidade de biomassa das 

diferentes condições climáticas na parte norte da Bacia do Rio Jordan em Israel. O 

conjunto de dados usados foram imagens Landsat, dados de temperatura e radiação 

de onda curta.  Os resultados ajustados manifestaram que a análise comparativa 

das redes Backpropagation (BP) e de redes de função de base radial (RBF) 

forneceram dados muito semelhantes. Nesse mesmo ano 2012, utilizaram uma rede 
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Backpropagation com retroalimentação para frente, com o objetivo de estimar a 

certo grau de antecipação algumas variáveis climáticas como a variável de 

evapotranspiração de referência, fundamental no planejamento e na distribuição dos 

recursos hídricos nos distritos de irrigação, importante na agricultura. O trabalho foi 

desenvolvido por Cervantes et al. (2012) na estação de Santa Rosa 1 III AC, 

localizado no Distrito 075, Valle do Fuerte, Los Mochis, Sinaloa. 

BOCCO et al. (2013), desenvolveram cinco redes neurais (NN) de perceptron 

multicamadas com retroalimentação com projeção para frente. Quatro deles 

receberam como padrões de entrada NDVI (Índice de Vegetação por Diferença 

Normalizada), EVI (Enhanced Vegetation Index), reflectância na faixa vermelha 

(RED) e infravermelho próximo (NIR), réspectivamente. A quinta rede NN teve como 

entrada valores de refletância de vermelho e NIR. A validação do resultado levou à 

conclusão de que todos os modelos tiveram um comportamento semelhante 

(precisão alta por encima do 80%), e índice de Kappa bom. 

2.2.4.   SUPPORT VECTOR MACHINES (SVM).  

Os algoritmos de aprendizagem de máquina (SVM) têm como objetivo a 

determinação de limites de decisão que produzam uma separação ótima entre 

classes por meio da minimização dos erros, VAPNIK (2000). Essa classificação é 

baseada no princípio de separação ótima entre classes, tal que se as classes são 

separáveis, a solução é escolhida de forma a separar ao máximo as classes.  

Recentemente, o SVM foi utilizado na área de sensoriamento remoto com relativo 

sucesso (BROWN et al. 2000; BRUZZONE et al. 2004). 

O SVM é uma técnica de classificação que tem demonstrado amplamente sua 

capacidade de resolver problemas com um alto grau de complexidade. Inicialmente 

ele foi concebido para tratar com problemas de classificação binária (em dois 

grupos). Este algoritmo implementa a seguinte ideia: se não é possível separar os 

dados no espaço de entrada com um hiperplano linear, então deve-se transferir 

através de uma aplicação não-linear os vetores de entrada para um novo espaço de 

dimensão superior. Neste novo espaço será construída uma superfície de decisão 

linear, a qual tem a propriedade de elevada capacidade de aprendizagem da 

máquina. Embora essa ideia fosse usada nos primeiros experimentos para dados 
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que poderia ser separado sem erros, ele pôde ser estendido para o caso de não-

separável com notável sucesso. A parte conceitual do problema foi resolvida por 

Vapnik (2000). Para o caso de hiperplanos para as classes separáveis. Neste 

contexto, Vapnik (1995) definiu um hiperplano ótimo como uma função de decisão 

linear com a margem de separação máxima entre os vetores das duas classes. 

Observou-se que para construir esse hiperplano, basta ter uma quantidade pequena 

de dados de treinamento, os chamados vetores de suporte, que determinam essa 

margem. O fundamento matemático foi descrito pelo artigo publicado por Lorena et 

al. (2007), posto que está bem descrito em seu texto.  

As SVMs surgiram pelo emprego direto dos resultados fornecidos pela Teoria 

de Aprendizado Estatístico (TAE). Nesta seção é apresentado o uso de SVMs na 

obtenção de fronteiras lineares para a separação de dados pertencentes a duas 

classes. A primeira formulação, mais simples, lida com problemas linearmente 

separáveis, definidos adiante por BOSER et al. (1992). Essa formulação foi 

posteriormente estendida para definir fronteiras lineares sobre conjuntos de dados 

mais gerais CORTES et al. (1995). A partir desses conceitos iniciais, a obtenção de 

fronteiras não lineares com SVMs, nesse contexto, será obtida por meio de uma 

extensão das SVMs lineares. 

SVMS COM MARGENS RÍGIDAS 

As SVMs lineares com margens rígidas definem fronteiras lineares a partir de 

dados linearmente separáveis. Seja T um conjunto de treinamento com n dados 

𝑥𝑖 ∈  ℜ𝑀 e seus respectivos rótulos 𝑦𝑖  ∈   𝑌, em que X constitui o espaço dos dados e 

𝑌 =  {−1, +1}. T é linearmente separável, se é possível separar os dados das 

classes +1 e −1 por um hiperplano SMOLA et al. (2002). Classificadores que 

separam os dados por meio de um hiperplano são denominados lineares 

CAMPBELL, (2000). A equação de um hiperplano é apresentada na (equação 2.22), 

em que w · x é o produto escalar entre os vetores w e x, 𝑤 ∈  𝑋 é o vetor normal ao 

hiperplano descrito e 𝑏 ‖𝑤‖⁄  corresponde à distância do hiperplano em relação à 

origem, com 𝑏 ∈  ℜ.  

𝑓 (𝑥) =  𝑤 ·  𝑥 +  𝑏 =  0                                (equação 2.22)         
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Essa equação divide o espaço dos dados X em duas regiões: wx + b > 0 e wx + 

b < 0. Uma função sinal g(x) = sgn(f(x)) pode então ser empregada na obtenção das 

classificações, conforme ilustrado na (equação 2.23) SMOLA et al. (2000). 

𝑔 (𝑥) =  𝑠𝑔𝑛 (𝑓 (𝑥)) = {
+1 𝑠𝑒 𝑤 ·  𝑥 +  𝑏 >  0
−1 𝑠𝑒 𝑤 ·  𝑥 +  𝑏 <  0

        (equação 2.23)              

A partir de f(x), é possível obter um número infinito de hiperplanos equivalentes, 

pela multiplicação de w e b por uma mesma constante PASSERINI et al. (2004). 

Define-se o hiperplano canônico em relação ao conjunto T como aquele em que w e 

b são escalados de forma que os exemplos mais próximos ao hiperplano w x + b = 0 

satisfaçam a equação 2.24, MÜLLER et al. (2001). 

|𝑤 ·  𝑥𝑖  +  𝑏| =  1                                                 (equação 2.24)    

Essa forma implica nas inequações 25, resumidas na expressão (equação 

2.26). 

{
𝑤 ·  𝑥𝑖 +  𝑏 ≥  +1 𝑠𝑒 𝑦𝑖 =  +1
𝑤 ·  𝑥𝑖 +  𝑏 ≤  −1 𝑠𝑒 𝑦𝑖 =  −1

                           (equação 2.25)       

𝑦𝑖(𝑤 ·  𝑥𝑖  +  𝑏) −  1 >  0, ∀(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) ∈  𝑇                   (equação 2.26)      

Seja 𝑥1 um ponto no hiperplano 𝐻1: 𝑤 ·  𝑥 +  𝑏 =  +1 e 𝑥2 um ponto no 

hiperplano 𝐻2: 𝑤 ·  𝑥 +  𝑏 =  −1, conforme ilustrado na (figura 2.5). Projetando a 

diferença 𝑥1 − 𝑥2 na direção de w, perpendicular ao hiperplano separador 

representado por wx + b = 0, é possível obter a distância entre os hiperplanos 𝐻1 e 𝐻2 

CAMPBELL (2000). Essa projeção é apresentada na equação 2.27. 

(𝑥1 −  𝑥2) (
𝑤

‖𝑤‖

(𝑥1 −  𝑥2)

‖𝑥1 −  𝑥2‖
)                                    (equação 2.27) 

Tem-se que 𝑤 ·  𝑥1  +  𝑏 =  +1 e 𝑤 ·  𝑥1  +  𝑏 =  −1. A diferença entre essas 

equações fornece  𝑤(𝑥1 −  𝑥2) = 2, HEARST (1998). Substituindo esse resultado na 

equação 2.27, tem-se: 

2(𝑥1 −  𝑥2)

‖𝑤‖‖𝑥1 − 𝑥2‖
                                            (equação 2.28) 

  Como deseja-se obter o comprimento do vetor projetado, toma-se a norma da 

(equação 2.28), obtendo: 
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2

‖𝑤‖
                                                           (equação  2.29) 

Essa é a distância d, ilustrada na (figura 2.5), entre os hiperplanos 𝐻1 e 𝐻2, 

paralelos ao hiperplano separador. Como w e b foram escalados de forma a não 

haver exemplos entre 𝐻1 e 𝐻2, 1 ‖𝑤‖⁄  é a distância mínima entre o hiperplano 

separador e os dados de treinamento. Essa distância é definida como a margem 

geométrica do classificador linear CAMPBELL (2000). 

Figura 2.5. Cálculo da distância d entre os hiperplanos 𝐻1 e 𝐻2.  

 

Fonte: HEARST, 1998.        

A partir das considerações anteriores, verifica-se que a maximização da 

margem de separação dos dados em relação a wx + b = 0 pode ser obtida pela 

minimização de ‖𝑤‖ (BURGES, (1998). Dessa forma, recorre-se ao seguinte 

problema de otimização, SMOLA (2002): 

minimizar
𝑤,𝑏

1

2
‖𝑤‖2                                               (equação 2.30) 

Com as restrições:  

𝑦 𝑖 (𝒘 ·  𝒙𝒊  +  𝑏) −  1 ≥  0, ∀𝑖 =  1, . . . , 𝑛         (equação 2.31) 

As restrições são impostas de maneira a assegurar que não haja dados de 

treinamento entre as margens de separação das classes. Por esse motivo, a SVM 

obtida possui também a nomenclatura de SVM com margens rígidas. O problema de 

otimização obtido é quadrático, cuja solução possui uma ampla e estabelecida teoria 

matemática, SMOLA et al. (2002). 
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Como a função objetivo sendo minimizada é convexa e os pontos que 

satisfazem as restrições formam um conjunto convexo, esse problema possui um 

único mínimo global PASSERINI (2004). Problemas desse tipo podem ser 

solucionados com a introdução de uma função Lagrangiana, que engloba as 

restrições à função objetivo, associadas a parâmetros denominados multiplicadores 

de Lagrange 𝛼𝑖 equação 2.32 SMOLA et al. ( 2002). 

𝐿(𝑤, 𝑏, 𝛼) =
1

2
‖𝑤‖2 − ∑ 𝛼𝑖(𝑦𝑖(𝑤𝑥𝑖 + 𝑏) − 1)

𝑛

𝑖=1

       (equação 2.32) 

A função Lagrangiana deve ser minimizada, o que implica em maximizar as 

variáveis 𝛼𝑖 e minimizar w e b MÜLLER, et al. (2001). Tem-se então um ponto crítico, 

no qual: 

𝜕𝐿

𝜕𝑏
= 0    𝑒   

𝜕𝐿

𝜕𝑤
= 0                              (equação 2.33) 

 

A resolução dessas equações leva aos resultados representados nas 

(equações 2.34 e 2.35). 

∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0                                           (equação 2.34) 

𝑤 =  ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0                                         (equação 2.35) 

Substituindo as (equações 2.34 e 2.35) na (equação 2.32), obtém-se o seguinte 

problema de otimização:  

maximizar
𝛼

∑ 𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

−  
1

2
∑ 𝛼𝑖𝛼𝑗𝑦𝑖𝑦𝑗(𝑥𝑖𝑥𝑗)

𝑛

𝑖,𝑗=1

              (equação 2.37) 

Com as restrições:                                                                                                                      
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{

𝛼𝑖 ≥ 0, ∀𝑖 = 1, … , 𝑛

∑ 𝛼𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0
                        (equação  2.38) 

                             

Essa formulação é denominada forma dual, enquanto o problema original é 

referenciado como forma primal. A forma dual possui os atrativos de apresentar 

restrições mais simples e permitir a representação do problema de otimização em 

termos de produtos internos entre dados, o que será útil na posterior não-

linearização das SVMs. É interessante observar também que o problema dual é 

formulado utilizando apenas os dados de treinamento e os seus rótulos. 

Seja 𝜶 ∗ a solução do problema dual e 𝒘∗ e 𝑏∗ as soluções da forma primal. 

Obtido o valor de 𝜶∗, 𝒘∗ pode ser determinado pela (equação 2.38). O parâmetro 𝑏∗ 

é definido por 𝜶 ∗ e por condições de Kühn-Tucker, provenientes da teoria de 

otimização com restrições e que devem ser satisfeitas no ponto ótimo. Para o 

problema dual formulado, tem-se (PONTIL et al., 1998):     

𝜶 ∗𝒊(𝑦 𝑖 (𝒘∗  ·  𝒙𝒊  +  𝑏∗ )  −  1)  ≥  0, ∀𝑖 =  1, . . . , 𝑛                      (2.39) 

Observa-se nessa equação que αi∗ pode ser diferente de 0 somente para os 

dados que se encontram sobre os hiperplanos 𝐻1 e 𝐻2,. Estes são os exemplos que 

se situam mais próximos ao hiperplano separador, exatamente sobre as margens. 

Para os outros casos, a condição apresentada na (equação 2.39) é obedecida 

apenas com 𝛼𝑖
∗ = 0. Esses pontos não participam então do cálculo de 𝒘∗, segundo 

(equação 2.35). Os dados que possuem 𝛼𝑖
∗ > 0 são denominados vetores de suporte 

(SVs, do Inglês Support Vectors) e podem ser considerados os dados mais 

informativos do conjunto de treinamento, pois somente eles participam na 

determinação da equação do hiperplano separador, (equação 2.42), BURGES 

(1998). 

O valor de 𝑏∗ é calculado a partir dos SVs e das condições representadas na 

(equação 2.39) SMOLA et al. (2002). Computa-se a média apresentada na (equação 

2.40) sobre todos 𝒙𝒋 tal que 𝛼𝑗
∗ > 0, ou seja, todos os SVs. Nessa equação, 𝑛𝑆𝑉 

denota o número de SVs e SV representa o conjunto dos SVs. 
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𝑏∗ =
1

𝑛𝑆𝑉
∑

1

𝑦𝑗
−

𝑥𝑗∈𝑆𝑉

𝑤∗𝑥𝑗                            (equação 2.40) 

Substituindo 𝒘∗  pela expressão na (equação 2.35), tem-se: 

𝑏∗ =
1

𝑛𝑆𝑉
∑ (

1

𝑦𝑗
−  ∑ 𝛼𝑖

∗𝑦𝑖𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑥𝑖∈𝑆𝑉

)

𝑥𝑗∈𝑆𝑉

                       (equação  2.41) 

Como resultado final, tem-se o classificador g(x) apresentado na (equação 

2.42), em que sgn representa a função sinal, w∗ é fornecido pela (equação 2.35) e b∗ 

pela (equação 2.41). 

𝑔(𝑥) = 𝑠𝑔𝑛(𝑓(𝑥)) = 𝑠𝑔𝑛 ( ∑ 𝑦𝑖𝛼𝑖
∗𝑥𝑖𝑥

𝑥𝑖∈𝑆𝑉

+  𝑏∗)          (equação 2.42) 

Esta função linear representa o hiperplano que separa os dados com maior 

margem, considerado aquele com melhor capacidade de generalização de acordo 

com a TAE. Essa característica difere as SVMs lineares de margens rígidas das 

Redes Neurais Perceptron, posto que o hiperplano obtido para a separação dos 

dados pode não corresponder ao de maior margem de separação. 

O SVM possui quatro funções, sendo elas (i) linear, (ii) quadrática, (iii) 

polinomial e (iv) função de base radial. Neste estudo será utilizada a Função de 

Base Radial (FBR). Esta função foi escolhida, pois todas as outras três funções são 

variações da FBR e segundo (BROWN et al. 2000, Huang et al. 2002, BRUZZONE 

et al. 2004) o FBR apresenta os melhores resultados na separação ótima de 

classes. 

O algoritmo SVM implementado no aplicativo Envi utiliza o Kernel da função de 

Base Radial (RBF) para projetar os dados do espaço de entrada não linear para o 

espaço de alta dimensão, aplicados no processo de maximização da margem do 

hiperplano, a mesma pode ser compreendida pela representação matemática: 

𝐾(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) =  𝑒−2𝛾‖𝑥𝑖− 𝑥𝑗‖    , 𝛾 > 0                (equação 2.43) 

Onde, x = amostra, γ = parâmetro de penalidade, controlado pelo usuário. 
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O valor intervalo da restrição de probabilidade utilizado foi zero (valor padrão), 

esse valor define a probabilidade requerida para este algoritmo classificar um 

determinado pixel (Classification Probability Threshold). Os pixels onde todas as 

regras de probabilidade são menores que o valor de restrição são considerados 

como não classificados SULSOFT, (2009).  

Para o parâmetro “Gamma”, foi usado o valor padrão (o inverso do número de 

bandas relativo à imagem de entrada) de 0,33. O parâmetro de penalidade (Penalty 

Parameter) controla a concessão entre os erros de treinamentos aceitáveis e o limite 

da margem do hiperplano. Quanto maior for o valor do parâmetro de penalidade, 

mais rígido será gerado o modelo de separação entre classes, ou seja, menor será a 

tolerância entre classes. Utilizou-se o valor padrão de 100.  

O campo (Pyramid Levels) define o número hierárquico de níveis 

piramidais de processamento para serem aplicados durante o treinamento SVM e o 

processo de classificação. Utilizou-se o valor zero (valor padrão), onde o 

processamento da imagem se dá em resolução completa. 

Aplicações de SVM na área de Sensoriamento remoto    

Muitos métodos têm sido desenvolvidos baseados no algoritmo de Support 

Vector Machine (SVM). ANDREOLA, (2009), por exemplo em seu trabalho faz um 

analises do desempenho de SVM junto com outros classificadores não-paramétricos 

para imagens hiperespectrais. Tais imagens geram um grande número de variáveis 

e parâmetros a serem estimados e, geralmente, tem-se um número limitado de 

amostras de treinamento disponíveis. Essa condição causa o fenômeno de Hughes 

que consiste na gradual degradação da acurácia com o aumento da 

dimensionalidade dos dados. (ALONSO et al. 2008) por sua parte utilizaram o 

algoritmo SVM, para observar a capacidade de cada índice na discriminação 

espectral das áreas queimadas e não-queimada. O resultado foi avaliado com o 

perímetro obtido pela cartografia da superfície afeitada com imagens SPOT.  

Também o classificador Support Vector Machine (SVM) fora utilizado para a 

detecção de derramamentos de óleo em áreas oceânicas em 26 imagens ENVISAT 

de abertura sintética (SAR). A área testada foi a costa noroeste da Espanha no final 

de 2002 com o acidente do barco petroleiro Prestige. GONZÁLEZ et al. (2009) 
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conseguiu mostrar não só um grande número de descargas de óleo no mar, mas 

também zonas que davam afeitadas com outros classificadores, mas na realidade 

era presença de outros fenómenos que dão origem a assinaturas semelhante às 

apresentadas pelo óleo, o que faz a detecção uma operação difícil. Por outra parte 

NASCIMENTO et al. (2012) utilizou o método para monitoramento nas imagens do 

sensor SAR/R99B - R99-B da Força Aérea Brasileira do Sistema de Proteção da 

Amazônia (SIPAM) com banda L, nas polarizações HH (horizontal), VV (vertical), VH 

e HV, e banda X (HH), com resoluções espaciais de 3m, 6m e 18 m. No ano 

seguinte NASCIMENTO et al. (2013) avalia um pedido de imagens CBERS, e 

compara os resultados da classificação do SVM contra o classificador estatístico 

tradicional (Maximum Likehood). 

LÓPEZ et al. (2013), em seu trabalho faz uma comparação do desempenho de 

uma máquina de vetor de Support de mínimos quadrados multi-classe (multi-class 

Least Square Support Vector Machine, mc-LSSVM), com um classificador de 

regressão logística multi-classe, para o problema de reconhecimento de dígitos 

numéricos (0-9) manuscritos. Para desenvolver a comparação utilizaram um 

conjunto de dados compostos por 5000 imagens de dígitos numéricos manuscritos 

(500 imagens para cada número 0-9), cada imagem de 20 x 20 pixels. A entrada 

para cada um dos sistemas avaliados foram vetores de 400-dimensionais para cada 

imagem (a extração de características não é executada). Ambos classificadores 

utilizam a estratégia um contra todos (One vs All), para permitir a multi-classificação 

e uma função aleatória para o processo de minimizar a função custo. 

PEREIRA, (2014) utilizou além do classificador SVM, técnicas de 

sensoriamento remoto para estimar nas áreas úmidas não detectadas pela 

classificação supervisionada, tais como áreas alagadas sobre a densa cobertura de 

vegetação. Para o processo utilizou imagens multitemporais do sensor TM do 

satélite LANDSAT 5, índices Tasseled Cap (TC). Paralelamente, foi gerado um 

modelo HAND (Height Above the Neareast Drainage) utilizando o modelo digital de 

elevação SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). O cruzamento das 

informações obtidas pela classificação com o modelo híbrido HAND-SRTM permitiu 

que esses procedimentos delineassem os limites máximos das áreas passíveis de 

inundação em época de cheia, que recobrem uma extensão de 88.119 km², cerca de 
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23% da área total da bacia do Médio Araguaia. MOREIRA et al. (2014) aplicou o 

algoritmo SVM no mapeamento do uso e cobertura do solo na Bacia do Rio Vieira e 

comparou os resultados com aqueles obtidos pelo algoritmo Máxima 

Verossimilhança. 

2.3. Analises de exatidão das classificações  

Medir quanto de exatidão posse uma classificação é uma preocupação para 

todos aqueles trabalhos de sensoriamento remoto que precisem de imagens, e 

aqueles no entorno de SIG.  O método mais conhecido é a matriz de confusão, a 

qual brinda informações dos erros ocorridos na classificação, este erro vem 

detalhado em quantos pixels classificaram corretamente na classe, quantos da 

classe classificaram em outras classes e quantos pixels de outras classes 

classificaram nela.   Da matriz de confusão podem ser derivadas várias medidas de 

precisão como a exatidão global uma das mais conhecidas Foody et al. (2002), o 

índice de Kappa que é um dos mais implementados nos programas principais de 

processamento digital de imagens, e o coeficiente Tau que além de ser muito 

semelhante ao kappa no cálculo, seus valores resultaram melhores, no trabalho de 

Coutinho et al. (2007). A matriz de confusão é uma matriz C de duas dimensões (K + 

1) x (K + 1), onde K é o número de classes.  

 

 

 

 

Tabela 2.1:  Tabela modelo da Matriz de confusão. 

Classes 𝐶1 𝐶2 𝐶3 ... 𝐶𝑘 Total 𝑛𝑗 

𝐶1 𝑥11 𝑥12 𝑥13 𝑥1𝑗 𝑥1𝑘 𝑥1+ 

𝐶2 𝑥21 𝑥22 𝑥23 𝑥11 𝑥2𝑘 𝑥2+ 

𝐶3 𝑥31 𝑥32 𝑥33 𝑥11 𝑥3𝑘 𝑥3+ 

.... 𝑥𝑖1 𝑥𝑖2 𝑥𝑖3 𝑥𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑘 𝑥𝑖+ 

𝐶𝑘 𝑥𝑘1 𝑥𝑘2 𝑥𝑘3 𝑥𝑘𝑗 𝑥𝑘𝑘 𝑥𝑘+ 

Total 𝑛𝑖 𝑥+1 𝑥+2 𝑥+3 𝑥+𝑗 𝑥+𝑘 𝑛 
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As medidas de precisão mencionadas no parágrafo anterior medem quanto de 

exato foi o processo de classificação, para descrever a exatidão em uma classe 

podem utilizar outros como: os erros de omissão ou exatidão do produtor (ep) 

descrevem a porcentagem ou número de pixels que pertence a uma classe i e são 

classificados em outras classes. Os erros de comissão ou exatidão de usuários (eu) 

descrevem a porcentagem ou número de pixels, que pertencendo à classe i caíram 

em outras classes.  

exatidão de usuários  𝑒𝑢 =
𝑥𝑖𝑖

𝑥𝑖+
        

 exatidão do produtor   𝑒𝑝 =
𝑥𝑖𝑖

𝑥+𝑖
 

onde: 

• 𝑥𝑖𝑖 é o número de elementos classificados corretamente 

• 𝑥𝑖+ é o total de pixels classificados para uma classe i do conjunto de 

amostras de controle. 

• 𝑥+𝑖 é o total de pixels de referência amostrados para uma classe i do 

conjunto de amostras de controle. 

Um índice que dá uma visão rápida de quanto de exato tem uma classificação 

é o índice global, ele é calculado como o cociente entre o número de pixels que 

foram bem classificados e o número total de amostras. Por tanto, sempre que a 

soma da diagonal da matriz de confusão seja próxima ao tamanho das amostras a 

classificação se avalia de boa.   

índice global =  
∑ 𝑥𝑖𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑛
 

onde n é tamanho do conjunto de amostras, e k é o número de classes. 

O índice Kappa segundo Foody et al. (2002), este coeficiente é baseado na 

diferença entre concordância observada (diagonal principal da matriz) e a chance de 

concordância entre os dados de referência e uma classificação aleatória (produto 

entre os totais marginais da matriz).  

𝐾 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑖

𝑘
𝑖=1 −  ∑ 𝑥𝑖+𝑥+𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑛2 −  ∑ 𝑥𝑖+𝑥+𝑖
𝑘
𝑖=1
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O coeficiente Tau é outro índice para quantificar a exatidão da classificação 

(BUFFARA et al. 1995). Baseado no suposto que a probabilidade das classes sejam 

iguais, a probabilidade esperada Pr será o coeficiente entre 1 e o número de classes 

então Tau (t) calcula-se como: 

𝑡 =  
𝑃𝑜 −  𝑃𝑟

1 −  𝑃𝑟
 

Onde 𝑃𝑜 é exatidão global e 𝑃𝑟 = 1 /𝑛 

 

Tabela 2.2:  Qualidade da classificação segundo intervalos do coeficiente de 

concordância Kappa.  

Valor de Kappa (k) Qualidade da Classificação 

K < 0,00 Péssima 

0,00 < k ≤ 0,20 Ruim 

0,20 < k ≤  0,40 Razoável 

0,40 < k ≤  0,60 Boa 

0,60 < k ≤  0,80 Muito Boa 

0,80 < k ≤  1,00 Excelente 

Fonte: Coutinho et al. (2007) 

 

2.4. Classificação subpixel 

Os primeiros trabalhos sobre mistura espectral procuravam através da análise 

espectral de mistura detectar, e em alguns casos identificar alvos na escala de 

subpixel (ADAMS et al. 1985, SMITH et al. 1990). Poucos começaram as pesquisas 

para detectar alvos que estivessem misturados com outros ou que tivessem uma 

dimensão menor que a amostragem da imagem (SABOL et al. 1992, ADAMS et al. 

1995).  Até esses estudos se o alvo era multipixel espectralmente distinto do fundo, 

e detectável espectralmente, bem como espacialmente, então a identificação, podia 

ser com uma classificação tradicional. Embora alvos a nível subpixels com um 

algoritmo não possam ser detectados espacialmente, se deram os primeiros passos 

para detectar espectralmente, sob certas condições de contraste espectral, a 

amostragem do espectro, e ruído instrumental.  

O modelo geral de um modelo de mistura é: 
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𝑥 =  𝛼𝑖𝑆                                                         (equação 2.44) 

Onde x um pixel da imagem multiespectral, 𝛼𝑖 são as quantidades subpixels ou 

frações, 𝑆 é a matriz dos endmembers (pixel na imagem que se assume ter somente 

uma classe coberta, pixels puros), ROBERTS et al. (1998). A saída de qualquer 

modelo de mistura espectral ou classificador subpixels segue o modelo descrito na 

Figura 2.6. 

Figura 2.6: modelo de entrada e saída de um processo de mistura.  

 

Para descrever os trabalhos feitos sobre imagens de multiespectrais e 

hiperespectrais se utilizou a Taxonomia mostrada no trabalho feito por Keshava et 

al. (2001), no qual os autores dividem os métodos em grupos com diferentes 

algoritmos, levando em conta suas características. Um dos principais objetivos no 

desenvolvimento de uma taxonomia tem sido organizar um conjunto mínimo de 

algoritmos. Os algoritmos são classificados hierarquicamente em três tipos, figura 

2.7. O primeiro grupo tem relação direta com a interpretação de dados, que indica 

como um algoritmo interpreta os pixels mistos, sendo por umas análises estatísticas 

ou não estatísticas. O segundo grupo é de descrição da aleatoriedade, definido por 

um algoritmo que incorpora aleatoriedade aos dados. E o terceiro grupo de análise é 

o critério de otimização, relativo à melhoria do uso do algoritmo, podendo ser a partir 

de: i) Erro quadrático: Se um algoritmo utiliza erro quadrado como uma medida de 

distância; ii) Verossimilhança (ML): algoritmos que estimam quantidades máximas 

deterministas paramétricas para maximizar uma função de probabilidade derivada 

de uma função de densidade; iii) Máxima a posteriori (MAP): algoritmos que 

calculam quantidades aleatórias paramétricas para maximizar a função de 

verossimilhança de uma função de densidade posterior são considerados máximos a 

posteriori. 
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Figura 2.7: Estrutura conceptual top-down para una taxonomia de algoritmos de mistura.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KESHAVA et al. (2001) 

Existem algoritmos que têm sido desenvolvidos pelas comunidades científicas 

para resolver problemas particulares usando imagens hiperespectrais. Especialista 

em solos, por exemplo, têm correlacionado processos geofísicos de superfície com 

medições tomadas desde o espaço, e como resultado, tem-se centrado no estudo 

dos métodos de mistura a partir da perspectiva de modelos físicos meticulosos para 

capturar cuidadosamente as interações da luz com a matéria misturada, RYAN et al. 

(2010). Esses modelos são incapazes de conduzir a variabilidade estatística inerente 

em observações de sensoriamento remoto e os resultados de mistura, enquanto os 

modelos implementados para a situação descrita não têm o tipo de robustez 

desejado para a implementação geral. Em contraste, os engenheiros e estatísticos 

muitas vezes fogem da física em favor da solução mais simples, as descrições mais 

gerenciáveis usando modelos estatísticos robustos. Os modelos estatísticos muitas 

vezes não conseguem refletir sobre o alto nível de detalhes físicos que garante 

precisão e uma resposta fisicamente estimável para cada pixel individual. 

Os algoritmos para mistura espectral usam diferentes técnicas matemáticas 

para estimar assinaturas espectrais puras (endmember). Devido ao fato que as 

imagens hiperespectrais podem ter grandes volumes de dados (640 linhas de 

varredura, 320 amostras por linha, e até 200 bandas espectrais), é comum para 

alguns deles primeiro reduzirem a dimensão dos dados para minimizar os cálculos 

computacionais. É pertinente dizer que, nesta pesquisa só se trabalhará com 

imagens multiespectrais, isto acarreta outro problema, com relação à falta de dados, 

Interpretação 
dos dados 

Não Estatístico Estatístico 

Descrição de 
aleatoriedade 

Não paramétrico Não paramétrico Paramétrico 

Critério de 
otimização 

Erro quadrático 

Erro não quadrático 

 

Erro quadrático Máximo a 
posteriori 

Máxima 
verossimilhança 
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devendo os algoritmos serem mais robustos, o que demandará soluções 

computacionais. 

Para a otimização do processo de classificação subpixel, se faz necessário a 

seleção da função objetivo, função que determina que tipo de método é, e como se 

classificam os pixels da imagem. Em certos casos, a natureza dessa função é ditada 

por critérios de classificação. Algoritmos paramétricos que aperfeiçoam a 

combinação de densidades podem ser classificados nas categorias de máxima 

verossimilhança ou máxima a posteriori. Algoritmos não paramétricos podem usar 

funções de custo, os critérios de otimização mais prevalentes são a minimização de 

erro quadrados. 

As características que distinguem os algoritmos são organizadas em três 

categorias: características de saída, características de entrada e de modelagem de 

mistura figura 2.8, KESHAVA et al. (2001). 

Figura 2.8: modelo geral de um processo de classificação subpixel. 

 

 

 

 

 

Fonte: modificado de KESHAVA et al. (2001) 

A inversão é o segundo campo das saídas primárias da modelagem de mistura. 

O objetivo dos algoritmos de inversão é determinar ou extrair a partir das funções 

objetivo ou funções de custo as frações de pixels puros no espectro de pixels 

observados em termos de processo. Por exemplo, para um modelo de mistura linear, 

seria encontrar o vetor que dá pesos na coluna de S para o campo x. Uma 

estimação significativa das quantidades subpixels 𝑎 é difícil em função das 

limitações físicas. O aspecto desafiador mais simples de inversão é determinar como 

conciliar técnicas estatísticas e matemáticas para restrições físicas. Com este 

princípio, qualquer estimador deve obedecer às seguintes restrições: não 

negatividade, pureza e a adição completa ou parcial. A não negatividade significa 

Saída de dados  Entrada de 

dados  

 

Interpretação dos dados 
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Modelagem da mistura  
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que nenhuma quantidade deve ser negativa para ter significado físico (𝑎𝑖 ≥ 0, i =

 1, . . . , M). Como pureza entenda-se que um coeficiente de quantidade fracionária 

não pode exceder o valor de 1 (𝑎𝑖 ≤ 1, i =  1, . . . , M), isto faz que nas imagens de 

saídas os objetos de interesses tenham valores claros, figura 2.9, e o resto dos 

objetos tendam a ser escuros. E por último, a condição de adição é quando as 

quantidades subpixel necessariamente devem adicionar o valor 1, conforme a 

(equação 2.45).  

∑ 𝑎𝑖

𝑀

(𝑖 = 1 ) 

 =  1                                                     (equação 2.45) 

Figura 2.9: Representação gráfica de um modelo geral lineal de um processo de 

classificação subpixel. 

 

Por outro lado, a “aditividade parcial” é uma generalização que só requer que a 

soma das quantidades subpixels sejam inferiores ou iguais a um, e aplicam-se 

quando o conjunto de pixels puros na cena pode ser incompleto (Equação 2.46). 

∑ 𝑎𝑖

𝑀

(𝑖 = 1 ) 

 ≤  1                                              (equação 2.46) 

Os algoritmos de inversão são dominados por enfoques que invocam alguns 

aspectos dos métodos de mínimos quadrados. Muitos algoritmos estatísticos e 

paramétricos indiretamente falham sob a análise dos mínimos quadrados pela 

propriedade minimizadora do erro quadrático de decomposição do valor singular e 
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decomposição do valor próprio, ou geometria euclidiana da análise de Gauss. A 

família de algoritmos de investimento de erro quadrático não estatístico e não 

paramétrico começa com a solução os mínimos quadrados não restringidos (ULS) 

para: 

�̂�𝑈 =  (𝑆𝑇𝑆)−1𝑆𝑇𝑥                                     (equação 2.47) 

De acordo com a declaração dos modelos lineais (Linear mixed models - LMM) e 

nenhum ruído aditivo, esta estimativa minimiza |𝑥 − 𝑆�̂�𝑈|2, mas não restringe 

aditividade. Nesta estimativa existem mais bandas que colunas no vector S (para 

imagens hiperespectrais), e onde S é um vetor coluna (pixels puros que são 

linearmente independentes), sendo nas imagens multiespectrais o problema inverso: 

há escassas bandas para o número de pixels puros presentes na imagem. Isto faz 

com que a estimativa das limitações físicas de 𝑎 não sejam tão precisas. 

As variações mais simples sobre �̂�𝑈 incorpora a chave para restrições físicas 

sobre 𝑎 , o que restringe um conjunto de soluções admissíveis para �̂�. A aditividade 

completa requer que os valores de �̂� somem 1, e isso demanda fazer a solução 

depender de um determinado hiperplano, (equação 2.45). 

A solução geral para um estimador de mínimos quadrados que tem restrições 

lineares é dada pela (equação 2.48). 

�̂�𝐹 =  �̂�𝑈 −  (𝑆𝑇𝑆)−1𝑍𝑇[𝑍(𝑆𝑇𝑆)−1𝑍𝑇]−1(𝑍�̂�𝑈 − 𝑏)       (equação 2.48) 

Onde Z é um vetor linha com 1 x M tendo todos 1 b = 1. Um exame fechado de  

�̂�𝐹 revela que esta solução consiste na solução de mínimos quadrados não 

restringida de  �̂�𝑈 com um termo de correção aditivo que depende da matriz de 

pixels puros S e o erro incorrido por �̂�𝑈  satisfazendo a restrição aditiva completa. 

 

A segunda restrição, não negatividade, não é simples de definir de forma 

fechada como aditividade completa. Então uma alternativa que tem sido utilizado, na 

prática, é algoritmo de mínimos quadrados não negativo (Nonnegativity Constrained 

Least Squares NCLS). 
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Nos exemplos anteriores os algoritmos de inversão têm como objetivo estimar 

as quantidades que minimizem o erro quadrático médio entre o espectro atual e 

espectro aproximado. A analogia estatística e não paramétrico de estimativa mínima 

quadrática minimiza a variância do estimador. Uma vez que o vetor de ruído aditivo 

w em LMM é um processo aleatório com média zero e covariância Γ𝑤, o estimador 

de mínima  variância de quantidades é �̂�𝑉 , equação 2.49. 

�̂�𝑉 =   (𝑆𝑇Γ𝑤
−1𝑆)

−1
𝑆𝑇Γ𝑤

−1𝑥               (equação 2.49) 

Este estimador de 𝑎 não é só o melhor estimador linear (Best Linear Unbiased 

Estimator BLUE) é também o estimador ensesgado de variância mínima (Mínimum- 

Variance Unbiase Destimator MVUE, eficiente). 

 Algoritmos de agrupamento (clutering) que são utilizados para determinar 

pixels puros muitas vezes também produzem quantidades estimadas. 

Enquanto os algoritmos de mistura baseados na LMM apareceram e 

proliferaram, algoritmos de mistura não lineares ainda têm que demonstrar que os 

mecanismos físicos ocorrem em um cenário que pode ser modelado 

competentemente para desenvolver uma mistura fiável. Nesse sentido, algumas 

técnicas têm surgido CHEIN-I et al. (2004). Estas incluem o método de dois fluxos 

(two-stream), MEADOR et al. (1980), que incorpora a dispersão múltipla na 

expressão da função de refletância bidirecional para uma superfície consistente de 

partículas de forma arbitrária em uma proximidade fechada. A inversão é feita para a 

média de um parâmetro simples conhecido como a proporção da dispersão simples, 

o qual é a probabilidade de que um fotão sobreviva a interações tais como a reflexão 

de Fresnel, de absorção, dispersão, e de difração, devido à presença de um único 

grau de uma substância. 

 

Uma visão mais macroscópica do problema é alcançada a partir da perspectiva 

da radiância RYAN et al. (2010). Formulado para geometrias específicas de 

vegetação e de solo. Nesse caso, a contribuição da fração de cobertura de folhas é 

estimada para equilibrar as equações que representam a radiação refletida e 
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transmitida. As soluções foram formuladas por simples figuras geométricas, em que 

ocorrem múltiplas reflexões entre o solo, a camada de folhas e de solo exposto. 

Em contraste com o LMM, que aborda as especificações físicas para a 

flexibilidade analítica, os modelos físicos não se prestam facilmente a soluções 

matemáticas simples. No entanto, frente à complexidade dessas soluções, os 

pesquisadores continuam a procurar maneiras eficientes para desenvolver 

algoritmos que estudam a mistura de pixels, visando melhorar o seu uso para 

subpixel. 

 MICHAELI et al. (2003) utilizam uma abordagem com Análise de 

Componentes Independentes (ICA). Essa análise foi desenvolvida originalmente 

para lidar com os problemas que estão intimamente relacionados com a resolução 

dos problemas a partir de uma fração dos dados (cocktail-party). Desde o recente 

aumento de interesse no ICA, tornou-se claro que este princípio tem uma série de 

outras aplicações interessantes. Neste caso, os autores definem rigorosamente ICA, 

usando um modelo estatístico de "variáveis latentes". Assumindo que se observam n 

misturas lineares  𝑥1, . . . ,  𝑥𝑛 de n componentes independentes, (equação 2.50). 

𝑥𝑗 =  𝑎𝑗1𝑠1 +  𝑎𝑗2𝑠2 +  … + 𝑎𝑗𝑛𝑠𝑛      ∀ 𝑗 = 1. . 𝑛        (equação 2.50)          

Ele assumiu que cada mistura x, assim como cada componente s independente 

é uma variável aleatória. E torna o modelo a média zero, centrado as variáveis 

observáveis x subtraindo a média da amostra.  

SHIMAZAKI et al. (2001), propõem um novo modelo de mistura linear temporal 

e espectral sobre imagens Landsat 7 ETM. Como primeiro passo do método aplica-

se uma extração de pixels puros (endmembers) com um método automático e outro 

de interpretação visual. No segundo passo utilizou-se o método do mínimo quadrado 

restringido (SHIMABUKURO et al. 1991, HOLBEN et al. 1993). Nesse segundo 

passo considera-se uma flutuação anual, para um experimento com 5 imagens.  

SONG, (2005) desenvolveu em seu estudo um modelo de Análise de Mistura 

Espectral Bayesiana (BSMA) para entender o impacto da variabilidade de pixels 

puros (endmember) na derivação de frações de vegetação subpixel em um ambiente 

urbano. Esse índice BSMA incorpora a variabilidade espectral dos pixels puros no 



52 
 

processo de mistura baseado em Teorema de Bayes. Em Análise de Mistura 

Espectral tradicional, cada pixel puro é representado por uma assinatura constante, 

enquanto BSMA utiliza uma distribuição de probabilidade para a assinatura de pixels 

puros na análise. Esse índice tem a vantagem de capturar a variabilidade espectral 

de uma imagem e assim reduzir ao máximo o número de pixels puros. Nesse 

estudo, o modelo BSMA é aplicada primeiro a imagens simuladas, e em seguida a 

Ikonos e Landsat ETM+. O modelo BSMA leva a uma melhor estimativa das frações 

de vegetação subpixel e fornece informações para a incerteza das estimativas. O 

estudo também descobriu que a Análise de Mistura Espectral tradicional, usando os 

meios estatísticos das distribuições de assinatura como assinaturas de pixels puros 

produzem frações de pixels puros a partir dos subpixels, por vezes até de melhor 

precisão do que os de BSMA, exceto aqueles sem informações, que geram 

incerteza das estimativas.  O modelo BSMA desenvolvido nesse trabalho pode 

incorporar a variabilidade espectral dos pixels puros no processo mistura, assim 

exigindo menos pixels puros, o que deve melhorar a precisão de frações dos pixels 

puros.  

 Por outo lado, conforme indicam as pesquisas de (BRITOS et al. 1995, 

ATKINSON et al. 1997) as redes neurais evitam alguns dos problemas de MLC 

adotando abordagens não-paramétricas. Seu poder discriminatório potencial atraiu 

ampla aceitação, como resultado foi desenvolvido muitos tipos de redes neurais 

(LIPPMAN, 1987). Porém, o mais utilizado na classificação de imagens de 

sensoriamento remoto é um grupo de rede chamado de Perceptron Multicamadas 

(MLP) (BRITOS et al. 1995; ATKINSON et al. 1997). 

TATEM et al. (2001) pesquisaram a utilização de uma técnica de rede neural 

de Hopfield, para obter um mapeamento de confiança da distribuição espacial das 

classes com base na informação sobre a composição das células usando uma 

classificação suave. Nesse caso, a rede converge para um valor mínimo de uma 

função de energia definida como uma meta com várias restrições. O enfoque requer 

a concepção da função de energia para produzir a previsão mais exata da 

distribuição espacial dos componentes em cada classe de pixel, TATEM et al. (2002) 

descreveram a aplicação da técnica para mapear objetos selecionado nível de 

subpixel, mas somente para as classes individuais. NGUYEN et al. (2006) 
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mostraram como essa abordagem pode ser estendida para mapear classes 

multiplex ao nível de subpixel, acrescentando mais condições para a fórmula de 

energia. 

NGUYEN et al. (2011) apresentaram uma abordagem melhorada restringindo a 

função de energia com informações derivadas da correspondente imagem 

pancromática. Além disso, utiliza também informação de uma classificação suave, 

na qual depois de uma primeira organização espacial dos subpixels, a rede neuronal 

de Hopfield se encarrega de ajustar a posição ótima depois de estabilizar a função 

de energia.  

Tradicionalmente, a classificação tradicional prevalece em pacotes de SIG, cuja 

função é a de atribuir a cada pixel de uma imagem somente uma classe do conjunto 

de coberturas. No entanto, na presença de pixels misturados, quando se aplica uma 

classificação rígida rigorosa isso seria inadequado. Por exemplo, não tem sentido 

atribuir o valor digital de um único pixel a um parque ecológico da classe florestal, 

quando, na verdade, o pixel pelo tamanho de resolução representa 50% de floresta, 

30% de pavimento e 20% de água. FISHER (1997) em seu artigo identificou quatro 

tipos de pixels mistos. 

Na maioria dos casos, os resultados da classificação suave têm uma 

representação mais informativa e adequada da cobertura de terra do que a 

produzida pela classificação dura. Esses classificadores tentam reduzir o erro e a 

incerteza inerente aos mapas produzidos com a classificação rígida tradicional, 

analisando a quantidade de pixels mistos. A classificação dura não reconhece nem 

representa a existência de classes ou objetos que se misturam uns aos outros, nem 

as bordas das escalas de subpixel, deixando o usuário da classificação incerto 

quanto à precisão da previsão. Embora a composição de classe de cada pixel seja 

prevista usando uma classificação suave, a distribuição espacial desses 

componentes dentro de cada pixel é ainda desconhecida. 

É válido observar que, embora a classificação suave traga mais informações do 

que a classificação dura, as previsões resultantes contêm ainda um alto grau de 

incerteza. Se o desafio persiste até hoje em quantidades crescentes, a precisão 

subpixel é um desafio ainda maior à localização dentro de cada de pixel tão real 
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como possíveis dos componentes de classe, com vista à elaboração de mapas 

super-resolução de ocupação do solo. O desenvolvimento de uma abordagem 

robusta, eficiente e aplicável a imagens independentes do tipo de sensor tem muitos 

benefícios potenciais (TATEM et al. 2001). 

A classificação do nível de subpixel é essencial para a adequada descrição de 

muitos padrões de cobertura de menos de 1 km e têm sido amplamente utilizados no 

mapeamento de cobertura continental ou global com dados de sensoriamento 

remoto. Existem muitos algoritmos para classificação subpixel, alguns são mais 

conhecidos como classificadores estatísticos, como Máxima Verossimilhança 

(máximum likelihood MLC), o Modelo Linear de Mistura espectral (Linear Mixture 

Model LMM), entre outros. Ainda se têm aqueles baseados na teoria dos conjuntos 

fuzzy e o C-Means Possibilíssimo (PCM Possibilistic C-Means), C-Means difusa 

(FCM fuzzy C-Means), probabilístico. Os classificadores estatísticos são 

dependentes da distribuição normal multivariada, assumindo que as amostras 

seguem uma distribuição normal. No caso do modelo linear de mistura existe a 

desvantagem de que o número de classes ou pixels puros para processar a imagem 

deve ser inferior ou igual à dimensionalidade ou bandas espectrais da imagem 

(KUCKART, 2007). 

Algoritmos baseados em estatísticas, como Modelo de Mistura Linear (LMM) 

algoritmos baseados na teoria dos conjuntos fuzzy, como fuzzy C-Means (FCM) ou 

algoritmos baseados em redes neurais artificiais (RNA Rede Neural Artificial), foram 

incorporados em diferentes aplicativos digitais de processamento de imagem 

disponíveis no mercado. Um exemplo são os algoritmos de redes neurais e fuzzy C-

Means implementado no aplicativo PCI Geomantic, e o modelo de mistura linear 

(LMM) em ERDAS e ENVI. 

É conhecido pelos pesquisadores que a classificação supervisionada requer 

dados de referência. Estes dados de referência podem ser gerados a partir de dois 

modos nomeadamente: dados de referência puros e dados de referência mistos. Os 

dados de referência em puro ou de mistura podem ser usados para todos os 

algoritmos de classificação incorporados no sistema para a geração de frações de 

imagens. Também se devem levar em conta os diferentes tipos de classificadores 

utilizados para apoiar a classificação, avaliando que a precisão é um componente 
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muito importante na classificação da imagem de frações geradas por um 

classificador de subpixel. Por isso, devem-se ter diferentes métodos de avaliação de 

precisão de informações tanto para rígidas como para as saídas no subpixel. 

Para a classificação tradicional, uma saída de matriz de erro, assim como o 

coeficiente “khat” pode ser usado para avaliar a precisão da saída classificada. Para 

a classificação suppixel, poderia ser avaliada a precisão de saída classificada pela 

Matriz Fuzzy de Erro (FERM).  

ANDERSON et al. (2005) identificaram linhas de transmissão através do 

método de classificação Fuzzy C-Means.  A técnica consiste em utilizar os níveis de 

cinza e altura, obtidos pelo processamento dos dados do LIDAR e submetendo-os à 

determinação de agrupamentos. LiDAR é uma técnica de mapeamento digital a 

laser, em inglês Light Detection  And  Ranging, utilizada  na  confecção  de modelos  

digitais  de  terrenos  (MDT)  devido  à  sua facilidade  de  aquisição  dos  dados,  

fornecendo coordenadas  referenciadas  geograficamente  e altitude do objeto 

mapeado. 

YANG et al. (2005) propõe novo método de agrupamento Fuzzy C-Means 

estendido, chamado FCM penalizado (PFCM) para segmentação de imagens. O 

termo penalizado é utilizado porque o novo algoritmo considera a dependência 

espacial, que é inspirado no algoritmo máxima expectativa vizinhança 

(Neighborhood Expectation Maximization NEM) (AMBROISE et al. 1998), e é 

modificado de acordo com o critério da FCM. Minimizar essa nova função objetivo de 

acordo com a condição de gradiente de zero consegue manipular tanto as 

características como as informações espaciais durante a segmentação. A vantagem 

deste algoritmo é que ele pode lidar com pequenas e grandes quantidades de ruído 

ajustando-se com um coeficiente de grande penalidade. Além disso, neste algoritmo 

a adesão é alterada enquanto o cálculo de centroide é o mesmo que no algoritmo 

FCM padrão. 
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2.5. Estado atual das técnicas de super-resolução baseado em informação 

subpixel 

A localização espacial exata dos subpixels de uma imagem, antes de ser 

gerada uma grade subpixels de uma resolução mais grande que a imagem, é 

desconhecida. Várias técnicas têm sido desenvolvidas para determinar a localização 

espacial dos pontos subpixels em uma grade mais grande. Estas técnicas são 

agrupadas pelo tipo de dados de entrada no algoritmo, ver figura 2.10.  

Figura 2.10: Classificação dos métodos de Super Resolução pela forma de entrada e 

saída dos dados. 

 

 

 

 

 

 

 

Os métodos que serão discutidos neste trabalho são os que recebem como 

entrada de dados os resultados de uma classificação subpixels. Estas técnicas são 

conhecidas como mapeamento a super resolução, e além de utilizar as informações 

subpixels para ordenar sua posição, também precisam do fator escala que 

determina o tamanho da grade construída para o mapa a super resolução, figura 

2.11.  

Figura 2.11:(a) Vista semântica de uma área original medida, (b) mapeamento super 

resolução com escala 2, (c) mapeamento super resolução com escala 4, (d) mapeamento 

super resolução com escala 8. 
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A maioria dos métodos super-resolução baseados em informações de 

classificações soft, estão baseados em redes neuronais (TATEM et al. 2001; 

KUCKARTZ, 2007). Estes métodos possuem características especiais, como 

entrada nos dados e condições de treinamento do algoritmo, ATKINSON (2005). 

Neste sentido, um algoritmo de backpropagation é frequentemente utilizado para 

treinar o modelo de Rede Neuronal Perceptron Multicamadas. Uma das vantagens 

deste método não paramétrico é que o mesmo tem a capacidade de estimar a 

propriedade dos dados de formação, com base em amostras selecionadas por 

pesquisadores. Entre as desvantagens deste método, inclui-se a necessidade de 

imagens da alta resolução para validar o resultado da estimativa. 

Os resultados da classificação subpixel podem ser estimados a partir da 

composição de classes de pixels de uma imagem, contudo seu resultado não indica 

a distribuição espacial dessas classes no pixel. ATKINSON (1997) começou este 

estudo, com base no pressuposto de dependência espacial dentro e entre os pontos 

da imagem para determinar onde as proporções relativas de cada classe ocorrem no 

interior de cada pixel. Posteriormente, (TATEM et al. 2001, TATEM et al. 2002) 

propuseram um algoritmo para prever a distribuição espacial daqueles objetos 

menores que a resolução espacial do sensor, para incorporar informação a priori 

sobre a distribuição espacial dos tipos de cobertura individuais dentro da função de 

energia da rede neural de Hopfield como uma restrição de semivariância.  

MERTENS et al. (2003) propuseram um método de combinação de algoritmos 

genéticos, com o pressuposto de dependência espacial para determinar a 

localização de cada subpixel, para avaliar todas as combinações possíveis dos 

subpixels dentro de um pixel de acordo com o parâmetro, o valor da vizinhança. 

TATEM et al. (2002) investigaram a utilização da técnica de rede neural de 

Hopfield, para obter a distribuição espacial das classes de um mapa, com base na 

informação da composição das células, determinadas por um método de 

classificação soft. Neste algoritmo, a solução é dada quando a rede converge ao 

valor mínimo da função de energia. Ao modificar o algoritmo da função de energia, 

Tatem et al. (2002) produziram uma previsão mais exata da distribuição espacial dos 
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componentes em cada classe de pixel. Esta modificação permitiu uma melhora na 

técnica de mapear objetos selecionados ao nível de subpixels. 

KUCKARTZ (2007) propõe um mapeamento de super-resolução usando o 

campo aleatório de Markov (Markov Random Fields) que é baseado na teoria de 

probabilidade Bayesiana, e inclui esse conhecimento em dois elementos-chave de 

funções densidade de probabilidade: probabilidade condicional e probabilidade 

priori. 

GE et al. (2006) propõe um algoritmo para o mapeamento de fronteiras 

subpixel para mapear o arranjo espacial dos objetos dentro da cobertura do pixel. A 

viabilidade da técnica foi demonstrada pela aplicação do método de imagens 

artificiais simuladas controladas. As proporções de cada um dos componentes, 

dentro de uma janela 3x3, são extraídas a partir de uma classificação suave. As 

partes do pixel são cobertas pelas classes puras (endmember) a partir da 

localização dos componentes vizinhos com quantidades subpixels significativas com 

respeito à quantidade do pixel central. 
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3. CAPITULO III – Algoritmo de super-resolução de Borda gerado a partir da 

modificação do algoritmo de GE et al. (2006):  Geração de Mapas de temáticos 

com informações de subpixel  

Resumo. Estimar a quantidade de área de um tipo de cobertura é uma vantagem 

para trabalhos de Geotecnologias, mas ainda segue sendo uma meta para muitos 

pesquisadores na área de Sensoriamento Remoto quando um pixel representa mais 

de uma cobertura da Terra. Neste sentido, o desafio aumenta quando se adiciona a 

esse problema maneiras de se estimar a exatidão posicional e temática da 

distribuição espacial dos subpixel, de forma que se aproxime o máximo possível de 

uma área real. Esse artigo apresenta o desenvolvimento de uma metodologia para a 

construção de um mapa temático de duas classes a super-resolução a partir de 

informações subpixel. O método desenvolvido aproveita as quantidades de subpixels 

dos vizinhos e sua distribuição espacial para localizar cada subpixel. Utilizou-se para 

avaliar o método uma imagem de 24 pixels representando um mapa temático. Este 

novo método será útil para mapeamento em grandes escalas a partir de imagens 

multiespectrais de média resolução. Nas conclusões são apresentadas algumas 

recomendações para melhorar os algoritmos e quais foram os principais problemas 

encontrados e corrigidos durante a execução da pesquisa. 

 

Palavras chaves: Sensoriamento Remoto, Processamento Digital de Imagens, 

Geotecnologias, Classificação de imagens. 

Abstract. Estimate the quantity of area of a type of coverage is an advantage for GIS 

(Geographic Information System) work, but still it continues being a goal for many 

experts in remote sensing area when a pixel is more of a ground cover. When the 

need to estimate subpixel´s localization and spatial distribution, in the most exact 

manner as is possible, is added to this problematic, the challenge grows. This article 

presents the development of a methodology for building a thematic map of two 

classes the super-resolution from subpixel information. To evaluate the method was 

used an artificial 24 pixels image representing a thematic map. This new method will 

be useful to big scales mapping from median resolution multispectral images. The 

conclusions present some recommendations to improve the algorithm, and what 

were the main problems found and fixed during the execution of the search. 

Keywords: Remote Sensing; Images Digital Processing; Geotecnologies; Images 

Classification. 
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Introdução  

Nos últimos anos do século XX, cientistas confirmaram a existência de pixels 

mistos, que representam pontos em uma imagem com área correspondente na 

superfície terrestre contendo mais de uma classe (ADAMS et al.1995).  A presença 

desses pixels são uma das principais fontes que afetam a exatidão nas 

classificações tradicionais. As técnicas para estimar a composição das classes 

dentro de um pixel misto em imagens e o grau de exatidão nestas classificações 

dependem muito do classificador escolhido e das condições da imagem em questão. 

Até o momento, não se têm bons registros de resultados baseados em estimativas 

das quantidades subpixels, na distribuição espacial, o que por sua vez remonta a 

necessidade do desenvolvimento de técnicas para ampliar o conhecimento de 

classes ou subclasses dentro de um pixel. Nesse sentido, o artigo de Atkinson 

(1997) começou esse assunto, com base no pressuposto de dependência espacial 

no interior e entre os pixels, determinando onde as proporções relativas de cada 

classe podem ocorrer dentro de cada pixel.  

TATEM et al. (2001 e 2002) propuseram um algoritmo de super-resolução para 

duas classes utilizando uma função de energia da rede neural de Hopfield, como 

uma restrição de semi-variância. Essas técnicas permitem a utilização da 

distribuição espacial das classes dentro de pixels. No entanto, para as imagens de 

alta resolução a informação prévia de uma classificação subpixel baseado em dados 

auxiliares, servem como referência para esses métodos, em função da 

complexidade e interatividade desses métodos e de sua alta carga de 

processamento computacional (ATKINSON, 1997; TATEM et al. 2002). Já o método 

proposto por GE et al. (2006) utiliza as proporções de cada componente endmember 

dentro do pixel central e de seus oito pixels vizinhos para fazer uma distribuição 

espacial dos subpixels. Neste sentido, esse artigo apresenta uma modificação do 

método apresentado por GE et al. (2006), visando superar os problemas de 

processamento de informação, permitindo viabilizar seu uso em imagens de 

satélites. No método desenvolvido nesse artigo controla-se a distribuição espacial 

das quantidades de subpixels dos vizinhos, a proporção e o número do pixel central 

a ser localizado. Validou-se o método utilizando o algoritmo modificado de GE em 
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uma imagem simulada, representando dessa forma, um mapa raster temático com 

duas classes de 24 pixels. 

Por fim, apresentam-se os mapas temáticos, de super-resolução construído 

pela modificação do método proposto por GE et al. (2006). Além, das principais 

conclusões e recomendações dessa pesquisa. 

 

Algoritmo de bordas para mapeamento a partir de informações subpixel 

desenvolvido por GE et al. (2006) 

 

O método apresentado neste trabalho prevê obter um mapa de super-

resolução a partir de informações em uma classificação suave. O método pretende 

definir a distribuição espacial dos subpixels de um ponto da imagem a partir das 

quantidades subpixel dos vizinhos dentro de uma janela 3 x 3. O pixel será dividido 

em 256 subpixels, com base na metodologia proposta por GE et al. (2006) e 

explicada neste artigo sem modificações significativas.  Para a descrição do método, 

se utilizará uma simulada de 3 x 3 pixels, e seguirá o padrão da figura 3.1, onde o 

pixel misturado 𝑃𝑐 estará localizado no centro da janela, e contém duas classes A e 

B. Classe A com os pixels em branco, e classe B com os pixels em cor escura, e 

cujo vetor de proporção da área de endmembers {𝑎𝑐, 𝑏𝑐}  e os de seus vizinhos 𝑃𝑖  

são definidos por {𝑎𝑖, 𝑏𝑖}(𝑖 =  0, 1, … , 7).  

Figura 3.1: Janela de 3x3 com os segmentos delimitados. Fonte: modificado de GE et al. 

(2006). 
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Analisando-se ainda a figura 3.1, nota-se que o pixel 𝑃𝑐 é contornado por quatro 

vértices L, C, F, I, e seu perímetro se dividiram em oito partes iguais representados 

pelos segmentos AB, BCD, DE, EFG, GH, HIJ, JK, KLA, onde AB = 2BC, LC = 2AB, 

e assim respectivamente. Cada um dos vizinhos de pixel 𝑃𝑐 se sobrepõe em uma 

borda com algum segmento, por exemplo, 𝑃0  corresponde ao segmento AB. 

GE et al.(2006) precisavam definir o comprimento de cada segmento a partir 

das quantidades subpixels em uma determinada direção de assimetria, para isso 

dividiu os segmentos com comprimento definido por V (Equação 3.1),  em 8 partes 

com subsegmentos divididos pelos pontos, por exemplo, o segmento AB se divide 

em os subsegmentos 𝑇3, 𝑇2, 𝑇1, 𝑇, 𝑇4, 𝑇5, 𝑇6 como na (Figura 3.2), e determinaram a 

assimetria usando as quantidades subpixels dos vizinhos 𝑃0, 𝑃1, 𝑃7, que tem fronteira 

com a classe A dentro de 𝑃𝑐. Para determinar o comprimento V de um segmento, por 

exemplo, AB, utilizou a (equação 3.1): 

𝑉𝑀 =  {

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀        𝑆𝑖 𝑎𝑖 = 1          
0                                      𝑆𝑖 𝑎𝑖 = 0    

[𝑎𝑖 0.125⁄ ]

8
∗  |𝑀|               𝑆𝑖 0 < 𝑎𝑖  < 1  

             (equação 3.1) 

 

Sendo M o segmento em análise e 𝑎𝑖 a quantidade de subpixel de vizinhança.  

Figura 3.2: Partição dos segmentos do pixel central.  GE et al. (2006). 
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Depois de calcular o comprimento V de um segmento, conforme Equação 3.1, 

faz-se necessário encontrar a localização exata de um subsegmento dentro do 

segmento em estudo. Por tanto, GE et al. (2006) descreveram dois passos: 

Passo 1: Calcula-se a quantidade de subsegmentos de cada segmento do pixel 

central em estudo. Define-se como subsegmentos T (subsegmentos laterais), X e Y 

(subsegmentos esquinas), V (subsegmentos central vertical) ou U (subsegmentos 

central horizontal), os subsegmentos modelos para o cálculo como na (Figura 3.2). A 

quantidade de subsegmentos acha-se com o produto discreto entre 8 (quantidades 

de subsegmentos) vezes a quantidade subpixel do vizinho adjacente. Exemplo, se a 

quantidade subpixel é  𝑎0 = 0.25, então 8 * 0,25 = 2 seria o número de 

subsegmentos a utilizar, a partir do ponto central T, e distribui-se, um subsegmento 

a esquerda e outro para direita 𝑉𝐴𝐵
(0)

= |𝑇1𝑇4|. No caso de ser impar, a distribuição 

seria desigual para ambos lados do ponto central T, então se 𝑎0 = 0.375, o 

segmento  seria 𝑉𝐴𝐵
(0)

= |𝑇1𝑇5| se 𝑎1 é maior que 𝑎7, dois subsegmentos á direita de 

T e um a esquerda, no caso contrario 𝑉𝐴𝐵
(0)

= |𝑇2𝑇4|. 

Passo 2: Depois de conhecer o segmento V do passo 1, calcula-se a posição 

do offset ∆𝐴𝐵 (deslocamento). Isto é necessário porque entre os dois vizinhos de 𝑎𝑖 

aquele que tiver maior valor, faz que o segmento de 𝑎𝑖 se junte ao segmento dele, e 

assim ajusta a distribuição dos segmentos.  

 Logo o offset pode ser calculado, conforme equação 3.2:  

∆𝑀=  {
[(𝑎𝑖+1 − 𝑎𝑖−1) ∗ (1 − 𝑎𝑖) ∗ 4],             0 < 𝑎𝑖 ≤ 1

0,                                                                        𝑎𝑖 = 0
         (equação 3.2) 

Na equação 3.2, a unidade do offset é |𝐴𝐵| 8⁄ , a qual representa um oitavo do 

segmento AB. Logo, a posição final de 𝑉𝐴𝐵 pode obter-se deslocando ∆𝐴𝐵 unidades 

da quantidade  𝑉𝐴𝐵
(0)

 dependendo do sinal de ∆𝐴𝐵, se for positivo o deslocamento será 

à direita em caso contrário à esquerda. 

No método de GE et al. (2006), o comprimento e deslocamento de 𝑉𝑀𝑂𝑁  no 

segmento MON e do  𝑉𝑃𝑂𝑄 no segmento POQ, são encargados a guiar a linha que 

separa a classe A e a classe B. Os segmentos MON e POQ são perpendiculares, 
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por conseguinte cortados no ponto central O do pixel 𝑃𝑐, dessa forma OP = OQ e 

OM = ON. Os segmentos PQ e MN se dividem como o segmento AB em 8 intervalos 

iguais e  𝑈3, 𝑈2, 𝑈1, 𝑂, 𝑈4, 𝑈5, 𝑈6 e utilizam as (equações 3.1 e 3.2) para calcular 

comprimento e deslocamento. 

Para determinar as fronteiras da classe A em 𝑃𝑐, após conseguir os 

comprimentos e os deslocamentos dos segmentos de 𝑃𝑐, se conectam todos os 

vértices diferentes de zero, incluindo MON e POQ, para formar o polígono. Como 

resultado desta operação, as fronteiras representam as mesmas da classe A dentro 

de 𝑃𝑐. A partir da distribuição de A determina-se a distribuição de B, uma vez que o 

resto dos subpixels de 𝑃𝑐 que não pertençam na classe A pertenceram a B. 

 

Construção de mapas temáticos pelo método modificado de GE et. al (2006) 

O processo GE et. al (2006) foi descrito segundo conforme no seu artigo. Com 

esse método é possível distinguir o polígono que forma a classe A dentro do pixel, e 

por consequência também a classe B.  

Nesse artigo o objetivo é apresentar algumas modificações do método proposto 

por GE et al. (2006), uma vez que esse método não permite a construção de mais 

de um polígono dentro do pixel e estudo, e polígonos com várias formas 

geométricas, como por exemplo aqueles formados nas esquinas ou lados do pixel 

(Figura 3.3 a, b,...,l). Esse problema impossibilita na prática a construção de um 

mapa de super-resolução a partir de uma imagem de satélite. 

Uma das modificações principais do método proposto por GE, é eliminar das 

análises os segmentos centrais MON e POQ do pixel 𝑃𝑐, evitando que as 

quantidades subpixels pequenas associadas às fronteiras com outros polígonos da 

classe A, não tenham que forçar a linha que os construí até o centro do pixel 

quebrando a harmonia da formação da classe. Com essa transformação, as 

quantidades de subpixels de 𝑃𝑐 deixam de controlar a distribuição espacial da classe 

A e passam a controlar só as quantidades de subpixels dentro do pixel. Então, a 

distribuição de A dentro de  𝑃𝑐  será regida pelas frações dos pixels vizinhos.  Essa 
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solução se apoia na seguinte analise: se um subconjunto de subpixels deve ser 

distribuído dentro de um pixel, pela naturaliza dos objetos de uma imagem, esses 

subpixels vão estar agrupados aos vizinhos com frações altas, como acontece em 

alguns pixels do exemplo proposto na Figura 3.4. Assegurar-se com esta condição, 

que as fronteiras dos polígonos formados por polígonos pequenos tenham uma 

continuidade mais natural e lógica possível. Para isto também foi estabelecido um 

conjunto de regras para a criação dos polígonos, desenvolvidas neste trabalho. O 

mapa temático da figura 3.4 apresenta os tipos de polígonos subpixels com formas 

primitivas geométricas (https://es.wikipedia.org/wiki/Primitiva_geom%C3%A9trica), 

que serão analisados neste trabalho.  

Figura 3.3: Polígonos modelos com duas classes de subpixels. As figuras a e b apresentam 
polígonos formados a partir de um ou dois segmentos consecutivos. As figuras c e d 
apresentam polígonos com segmentos consecutivos incluindo uma aresta. As figuras e, f, g, 
h, i, j, k e l apresentam polígonos com duas arestas. As figuras m, n, o e p apresentam 
polígonos com 3 arestas.  
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Figura 3.4: Mapa temático de duas classes de tamanho 5 x 3 pixels. Os quadros pequenos 
escuros e brancos são subpixels.   

 

De acordo com as regras de formação dos polígonos foi confeccionado um 

conjunto de possíveis polígonos dentro do pixel (Figura 3.3). Seja G o conjunto de 

subpixels que compõe a classe A dentro do pixel 𝑃𝑐, V o conjunto de segmentos de 

bordas do pixel 𝑃𝑐, então os polígonos P dentro do pixel construíam-se a partir das 

seguintes Regras:  

1. O conjunto G de subpixels pode ser dividido em subconjuntos 𝐺𝑖  de 

subpixels tal que ⋃ 𝐺𝑖 = 𝐺.   

2. Se os segmentos 𝑉𝑖 são consecutivos e distintos de zero, então são lados 

de um polígono.  

3. Todo polígono 𝑂𝑖 deve ser fechado depois de um conjunto 𝑉𝑖 de segmentos 

consecutivos e distintos de zero. 

4. Os segmentos 𝑉𝑖 que compartilham fronteiras com segmentos dos pixels 

vizinhos devem coincidir o ponto final do vizinho com o ponto inicial do 

conjunto 𝑉𝑖 de segmentos consecutivos e distintos de zero.  

5. Para todo 𝑃𝑐 distinto de zero, existem polígonos 𝑃𝑖 formados por um o mais 

segmentos  bordas (figura 3.3).  
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6. Se três arestas com 4 pixels vizinhos têm informação, a quarta aresta 

também deve ser inclusa na classe para fechar o polígono. 

7. Se 𝑃𝑐 = 1 então polígonos dos 8 vizinhos têm segmentos em comum com o 

pixel c, 𝑃𝑐 . O valor grande de 𝑃𝑐 influi nos valores vizinhos. 

8. Se o número de subsegmentos 𝑉𝑖𝑗 de um segmento 𝑉𝑖 aresta é menor que 

3, então existe um ponto de ruptura nos segmentos consecutivos, e passa 

a formar dois conjuntos de segmentos . 

9. Se a distância entre um segmento 𝑉𝑖 e seu consecutivo é de 6 ou mais 

subsegmentos, então existe um ponto de ruptura. 

10. Se o número de subsegmentos 𝑉𝑖𝑗 de um segmento 𝑉𝑖  a aresta é menor 

que 3 com deslocamento zero, mas os segmentos anteriores e posteriores 

têm valores próximos a 3, então o valor de  𝑉𝑖 passa a ser zero e aparece 

um ponto de ruptura. 

Essas regras foram implementadas no aplicativo “PDI Analisis_Subpixel”.  

 

 Análises de um mapa temático de duas classes 

Para testar as modificações do método proposto nessa pesquisa, se construiu 

um mapa temático em formato raster com duas classes (Figura 3.5), com polígonos 

de vários tamanhos. A imagem tem 24 pixels dos quais serão analisados 6, posto 

que a primeira e última fila, primeira e última coluna não se analisam, tomando em 

conta que, na prática para uma imagem de milhares de pontos a análise seria a 

mesma. No modelo apresentado os pixels que pertencem à classe A foi pensado 

para que tivesse um nível de complexidade maior que o apresentado por GE et al. 

(2006) e fosse semelhante a uma imagem de satélite. Também, levam-se em conta, 

os pixels que estão nas bordas da classe e que têm informação do subpixel menor 

que 1. A análise segue uma ordem da esquerda para direita e de cima para baixo, 

posto que, para este exemplo serão analisados os subpixels que estão no centro (7, 

8, 9, 10, 13, 14, 15, 16), mas dentro destes pixels o número 8 e 9, tem quantidades 

subpixel iguais a 1, o que significa que estes pixels tem o 100 % dos subpixels na 

classe A. Logo os pixels que serão analisados são 7, 10, 13, 14, 15, 16.  
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  Para a análise forram proposto umas quantidades subpixels para a classe A, 

com cor escura. Estas quantidades não foram calculadas por um algoritmo de 

mistura espectral ou classificação subpixel por ser uma imagem simulada para testar 

o método, os valores são: 

𝑃0 = 0.3; 𝑃1 = 1.0; 𝑃2 = 1.0; 𝑃3 = 1.0; 𝑃4 = 0.9; 𝑃5 = 0.0; 𝑃6 = 0.01; 𝑃7 = 0.77; 𝑃8 = 1.0  

𝑃9 = 1.0; 𝑃10 = 0.77; 𝑃11 = 0.0; 𝑃12 = 0.0; 𝑃13 = 0.14; 𝑃14 = 0.92; 𝑃15 = 0.72; 𝑃16 = 0.31  

𝑃17 = 0.8; 𝑃18 = 0.0; 𝑃19 = 0.0; 𝑃20 = 0.35; 𝑃21 = 0.44; 𝑃22 = 0.67; 𝑃23 = 1.0 

Figura 3.5: Imagem de 24 pixels para testar o método modificado.  

 

Iniciamos as análises pelo pixel 7, seguindo o esquema da figura 3.1, então P1 

é o pixel correspondente ao segmento AB, P2 = BCD, P8 = DE, P14 =EFG, P13 

=GH, P12 =HIJ, P6=JK, P0 = KLA. Para abreviar utilizaremos os termos 𝑎𝑖.   
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Tabela 3.1: Quantidade de subsegmentos por segmentos correspondentes aos pixels em 

análise.  

  P7    P10    P13   

Seg No. 𝑷𝒊 𝒂𝒊 V Des No. 𝑷𝒊 𝒂𝒊 V Des No. 𝑷𝒊 𝒂𝒊 V Des 

AB 1 1,00 8 0 4 0,78 6 0 7 0,81 6 0 

BCD 2 1,00 8 0 5 0,00 0 0 8 1 8 0 

DE 8 1,00 8 0 11 0,00 0 0 14 0,94 7 0 

EFG 14 0,94 7 0 17 0,68 5 0 20 0,44 3 2 

GH 13 0,15 1 3 16 0,23 1 0 19 0 0 1 

HIJ 12 0,00 0 0 15 0,69 5 0 18 0 0 0 

JK 6 0,06 0 0 9 1,00 8 0 12 0 0 0 

KLA 0 0,82 6 0 3 1,00 8 0 6 0,06 0 0 

  P14    P15    P16   

Seg No. 𝑷𝒊 𝒂𝒊 V Des No. 𝑷𝒊 𝒂𝒊 V Des No. 𝑷𝒊 𝒂𝒊 V Des 

AB 8 1,00 8 0 9 1,00 8 0 10 0,71 5 1 

BCD 9 1,00 8 0 10 0,71 5 0 11 0 0 0 

DE 15 0,69 5 0 16 0,23 1 1 17 0,68 5 -1 

EFG 21 0,28 2 0 22 0,36 2 0 23 1 8 0 

GH 20 0,44 3 0 21 0,28 2 0 22 0,36 2 1 

HIJ 19 0,00 0 0 20 0,44 3 -1 21 0,28 2 0 

JK 13 0,15 1 -2 14 0,94 7 0 15 0,69 5 0 

KLA 7 0,81 6 0 8 1,00 8 0 9 1 8 0 

Cada polígono dentro de um pixel é construído a partir da leitura de cada 

segmento seguindo o sentido horário a partir do segmento AB. Se o segmento KLA 

anterior ao segmento AB tem valores não nulos, então o algoritmo deve procurar na 

mesma ordem o primeiro segmento com valor 0 e começar a ler a partir desse para 

inicializar a construção dos polígonos. Se o segmento BCD posterior ao segmento 

AB tem valores nulos, se começa o analises na mesma ordem com o primeiro 

segmento posterior a BCD com valor distinto de 0. Na tabela 3.1 encontra-se os 

pixels em analises, os quais têm como informação os nomes dos segmentos, o 

número que nomeia o pixel adjacente ao segmentos, segundo a Figura 3.5, as 

frações subpixel, a quantidade de subsegmentos por segmento e o deslocamento 

desses subsegmentos. 

O pixel em analises 𝑃𝑐 será dividido em 16 x16 pixels segundo GE, e para 

melhor explicação na localização dos segmentos, no processo de criação dos 

polígonos, colocaram se umas coordenadas internas inicializado no ponto (0, 0) e 

finalizado no ponto (15, 15), em uma grade de 0 até 15 pela horizontal e vertical. 
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Tabela 3.2: Cálculo dos vértices dos polígonos bordes da imagem da figura (3.5). 

 Informações P7 P10 P13 P14 P15 P16 

Quantidade subpixel 0,77 0,77 0,14 0,92 0,72 0,31 

Número de subpixels 197 197 35 235 184 79 

Segmento inicial KLA EFG AB JK EFG HIJ DE 

No. Subsegmentos V 6 5 6 1 2 2 5 

Deslocamento 0 0 0 -2 0 0 0 

Ponto inicial (0, 3) (15, 13) (5, 0) (0, 9) (15, 8) (0, 10) (15, 6) 

(0, 0) (0, 0) (0, 0) não (0, 0) (0, 0) (0, 0) não 

(0, 15) (0, 15) não (0, 15) (0, 15) (0, 15) não não 

(15, 15) (15, 15) sim/não não (15, 15) sim/não não (15, 15) 

(15, 0) não (15, 0) não não (15, 0) não não 

Segmento final GH AB EFG GH DE AB GH 

No. Subsegmentos V 1 6 3 3 1 5 2 

Deslocamento 3 0 2 0 1 1 1 

Ponto final (11, 15) (11, 0) (15, 14) (7, 15) (6, 15) (11, 0) (8, 15) 

Reajuste inicial (0, 3) (7, 15) (8, 0) (0, 11) (15, 6) (0, 6) (15, 6) 

Reajuste final (8, 15) (11, 0) (15, 11) (7, 15)   (9, 15) (7, 0) (8, 15) 

A tabela 3.2 mostra os cálculos realizados para cada pixel 𝑎𝑖 com o processo 

de divisão na aresta de uma classe.  As informações por cada pixel são: 

 Quantidades subpixel: as frações calculadas por um classificador 

subpixel ou um algoritmo de mistura espectral. 

 Número de subpixels: O número de subpixels da classe A que tem o 

pixel em estudo dos 256 subpixels que o compõem.  

 Segmento inicial: Segmento pelo qual começa a ler o polígono. 

 No. Subsegmentos V: número de subsegmentos desse segmento inicial.  

 Deslocamento: número de subsegmentos que se deslocaram para a 

direita ou a esquerda.  

 Ponto inicial: coordenada onde começa o segmento inicial. 

  Segmento final: Segmento pelo qual finaliza a ler o polígono para cerrar 

com o ponto inicial. 

 Reajuste inicial ou final: ponto inicial ou final do polígono com o 

deslocamento. 
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Em P7 o valor 𝑎𝑖  correspondente a KLA, que tem valor distinto de zero. 

Portanto, a leitura se inicia a partir de KLA, consecutivamente leia-se KLA, AB, BCD, 

DE, EFG, GH porque têm quantidades subpixels distintas de zero, portanto analise-

se KLA e GH, para os pontos iniciais e finais do polígono. Seguindo essa regra de 

que os segmentos serão distribuídos apartes iguais a partir do cento, o comprimento 

V de KLA é 6, isso significa que o segmento KLA começa em (0, 3) pela vertical e 

termina em (3, 0) pela horizontal, depois se procura o valor do deslocamento do 

segmento, que nesse caso é zero. Então o ponto inicial do polígono é (0, 3). Todos 

os intervalos têm valores distinto de zero até o segmento GH que tem um 

subsegmento, logo o limite dos segmentos consecutivos vai de (8, 15) até (9, 15). 

Com o deslocamento de GH resultou 3, então este subsegmento se traslada a favor 

do sentido dos segmentos com informação, terminando com coordenadas de (11, 

15) até (12, 15). Como interessa todos os pontos que servem para formar o 

polígono, levam-se em consideração as arestas que estejam contidas e também o 

ponto anterior ao ponto inicial, o qual é fixado em (11, 15). O grupo de segmentos 

consecutivos com valor distinto de zero agrupou uma quantidade de pontos de 

arestas, e determinam o tipo de polígono. Por último para delimitar o polígono na 

grade temos que guardar todos os pontos que são necessários para desenhar o 

polígono. Assim, fica (0, 3); (0, 0); (15, 0); (15, 15); (11, 15); (0, 3). 

As análises realizadas para KLA será a mesma lógica utilizada para o restante 

dos pixels que serão levados ao processo de distribuição dos subpixels. Para ajudar 

as análises dos demais polígonos os cálculos foram organizados na tabela 3.2. 

Aqueles pixels com coordenadas sublinhadas significam que tiveram ajustes.   

Pixel P10 tem os segmentos EFG, GH, HIJ, JK, KLA e AB distintos de zero. O 

valor de P17 é 0,68, isso vezes 8 dá um valor discreto de 5 subsegmentos, o 

algoritmo inicia a varredura pelo segmento EFG. Segundo o cálculo (15; 13) é o 

ponto inicial do polígono, uma vez que a quantidade de subsegmentos é 5, 

repartirmos a partir do ponto (15, 15), 2 subsegmentos para esquerda e 3 para 

direita por ter nesse sentido as frações maiores que zero, e o deslocamento 0. O 

valor de P17 controla o comprimento de EFG, por isso os valores de V dão 

relativamente alto, mas o pixel 𝑃11 = 0.0 nada de subpixels na classe A, e pixel 

𝑃16 = 0.31 tem 79 subpixels a distribuir  com uma esquina com P9, P15 e P10 com 
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informação significa que a esquina de P16 com P10, P11 e P17 não terá distribuição 

de subpixels, então para ter continuidade entre os polígonos de P10 e P16, o ponto 

(15, 13) do polígono de P10 passa ao  correspondente a essa arista de P16 e inicia 

então com (7, 15)  e finaliza com (11, 0) do segmento AB.  

Pixel P13 tem os segmentos KLA, AB, BCD, e DE distintos de zero. O valor de 

P6 é 0,06, isso vezes 8 não dá um valor discreto suficiente para representar um 

subsegmento, o algoritmo deprecia KLA e inicia a varredura pelo segmento AB. 

Segundo o cálculo (5, 0) é o ponto inicial do polígono, uma vez que a quantidade do 

subsegmento é 6 e deslocamento 0. O valor de P7 controla o comprimento de AB e 

a continuidade entre os dos polígonos, isso significa que para coincidir o ponto (5, 0) 

do polígono de P13 ao ponto (8, 15) de P7 pela abscissa X, tem que se ajustar de 

(5, 0) a (8, 0). Como P14 controla o número de subsegmentos de DE em P13, logo o 

ponto final sofre o ajuste de (15, 14) á (15, 11). 

 

Pixel P14 tem os segmentos JK, KLA, AB, BCD, DE, EFG e GH distintos de 

zero. O valor de P13 é 0,15 isso vezes 8 não dá um valor discreto de um 

subsegmento, o algoritmo inicia a varredura pelo segmento JK. Segundo o cálculo 

(0, 9) é o ponto inicial do polígono, uma vez que a quantidade do subsegmento é 1, 

como o deslocamento é 2 ao sentido esquerdo então se despassa 2 subsegmentos 

e se ajusta a (0, 11). O valor de P20 controla o comprimento de GH mas como o 

deslocamento é 0 e o segmento é central, então a continuidade entre os dos 

polígonos é regida por P14, isso significa que o ponto final do polígono fica em (7, 

15).  

O pixel P15 tem todos os segmentos com valores maiores do que zero, deste 

modo todos os pixels vizinhos têm informações subpixels. Mas, têm dois aspetos a 

concertar: primeiro a proporção está em baixo de 0,75, e segundo esse ponto 

representa uma borda. Portanto, este pixel precisa de uma análise mais profunda. 

Segundo os valores dos segmentos HIJ, JK, KLA, AB, BCD as frações são grandes, 

comparado com os valores de DE, EFG e GH, isso significa que esses segmentos 

têm informações que não estão agrupadas nas arestas compartilhadas entre P15, 

P16, P21 e P22. Uma das regras de formação de segmentos remete ao caso em 
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que se um segmento de uma aresta tem 2 ou menos subsegmentos, e o 

deslocamento é 0, então o valor do segmento passa a ser 0. Entre os segmentos 

BCD e DE tem um grupo maior que 4 de subsegmentos sem valor, que é a distância 

entre o ponto inicial de DE (15, 7) e o ponto final de BCD (15, 2), então o valor de 

DE passa a ser 0. O mesmo acontece com GH, por ter um valor baixo e possuir uma 

distância maior que 4 para HIJ. Logo o ponto inicial do polígono é (15; 6) e o ponto 

final (9; 15). 

O pixel P16 é o caso em que a classe A dividisse em dois dentro do pixel, uma 

vez que apresenta pixels que se dividem em dois grupos. Na figura 3 veremos que a 

divisão acontece porque tem uma parte da classe A (P0, P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, 

P10, P14, P15, P20) que atrai um grupo de subpixels para um extremo de P16 e 

outra parte (P17, P23) que atrai o outro grupo para o outro extremo. Então o 

algoritmo entende essa situação, por existir um corte da continuidade dos 

segmentos provocado pela aresta BCD posto que seu valor é 0, e também pelo 

segmento aresta HIJ com valor menor do que 3. Aplicando a regra 10 de formação 

de subsegmentos, o valor de HIJ passa a ser zero. Logo P16 é composto por dois 

grupos de segmentos consecutivos, um JK, KLA, AB e outro DE, EFG, GH, tabela 

3.1. Os polígonos começariam com as coordenadas (0,10), (0,0) e (11,0) para o 

primeiro, e (15,6), (15,15) e (8,15). As coordenadas dos polígonos serão ajustadas 

pelos vizinhos P10 e P15, portanto as coordenadas finais do primeiro polígono 

seriam (0,6), (0,0) e (7,0). O segundo polígono de P16 não é analisado por conta do 

sentido de analises da imagem.  

Na figura 3.6 é apresentada uma estimativa levando em conta a distribuição de 

subpixels dos pixels da figura 3.5. Quando um classificador é implementado para 

trabalhar com imagens, no geral não transforma os pixels da primeira e última fila e 

os pixels da primeira e última coluna, ou duplica estas filas e colunas para poder 

transformar, em função da quantidade de filas e colunas a serem analisadas. 

Entretanto, no exemplo apresentado na figura 3.6 levaram-se em consideração os 

pixels centrais relativos à matriz 6x4, por ser uma área pequena. E as bordas, para 

esse exemplo, pixels P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P11, P12, P17, P18, P19, P20, 

P21, P22 e P23 foram estimadas sem precisão nenhuma.  
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Figura 3.6: Imagem a super-resolução da imagem artificial da figura (3.5) pelo o 

método modificado. 

 

Estimativa da área classificada 

Uma das tarefas dentro das Geotecnologias (Sensoriamento Remoto e SIG) é 

fazer análises das classes de uso de solo. Nesse sentido, tomando-se como base a 

imagem da figura 3.5, supondo que a resolução da imagem seja de 10 metros, então 

cada pixel representaria no terreno 100 metros quadrado. Se a área da classe A é 

ocupada por 14 pixels a área total estimada pela classificação tradicional seria de 

14*100= 1400 metros quadrados. De forma diferente, uma estimativa da área em 

uma classificação subpixel estaria mais próxima da área real, como foi apresentado 

no exemplo anterior com as figuras 3.5 e 3.6. Uma vez, que cada pixel tem as 

quantidades de subpixel ou frações da classe de interesse, classe A. Para saber a 

área basta somar o produto das quantidades subpixel com a área total de um pixel, 

ver tabela 3.3, conforme a figura 3.6, a área total é Área do pixel = (0.3 * 100) + (6 * 

100) + (0.9 * 100) + (0.01 * 100) + (0.77 * 100) + (0.77 * 100) + (0.14 * 100) + (0.92 * 

100) + (0.72 * 100) + (0.31 * 100) + (0.8 * 100) + (0.35 * 100) + (0.44 * 100) + (0.67 * 

100) = 1.421 m2 
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Tabela 3.3: Cálculo da área total da classe A. 

Pixel Fração Fração*100 Pixel Fração Fração*100 

P0 0,30 30 P12 0,00 0 

P1 1,00 100 P13 0,14 14 

P2 1,00 100 P14 0,92 92 

P3 1,00 100 P15 0,72 72 

P4 0,90 90 P16 0,31 31 

P5 0,00 0 P17 0,80 80 

P6 0,01 1 P18 0,00 0 

P7 0,77 77 P19 0,00 0 

P8 1,00 100 P20 0,35 35 

P9 1,00 100 P21 0,44 44 

P10 0,77 77 P22 0,67 67 

P11 0,00 0 P23 1,00 100 

   

área total 1310 m2 

 

A diferença entre a área estimada com classificação tradicional e classificação 

subpixel foi de 90 metros quadrados (1400 – 1310), em 24 pixels, para uma 

resolução de 10 metros. Em uma resolução maior com um número maior de pixels 

para uma classe A, a diferença de área estimada entre classificação tradicional, e a 

classificação subpixel seria de milhares de metros quadrados, ou seja, o erro seria 

significativamente maior. Pelo que a preocupação séria em quanto de exatidão teria 

o classificador subpixel. 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Conclusão  

O estudo realizado teve por objetivo apresentar uma modificação do método 

proposto por GE et al. (2006), para a construção de mapas temáticos a super-

resolução, baseado em bordas a partir de informações subpixel.  

A partir de um exemplo descrito, baseado nas imagens das figuras 3.5 e 3.6, e 

de informações subpixels propostas, demonstrou-se que é possível com o método 

proposto, aqui neste trabalho, melhorar o detalhamento de um mapa temático, 

possibilitando uma melhoria na resolução espacial do mapa temático.  

O número de regras estabelecidas para adequar o método foi capaz de 

transformar uma classificação subpixel a um mapa temático de duas classes, com 

base nos polígonos modelos. 

O método demostrou que é eficiente para o cálculo de área estimada em 

imagens de média e baixa resolução.    

O método modificado e testado em uma imagem com duas classes 

demonstrou-se que a técnica é uma ferramenta simples, robusta e eficiente para a 

construção de um mapa temático a super-resolução. E que é fácil de replicar a 

imagens reais de satélites, mediante a implementação do método em um software.  

Recomendações  

 Para trabalhos futuros será essencial: 

 Fazer uma comparação com as informações dos subpixels de vários 

classificadores soft e comparar os resultados, a fim de saber quais 

informações de subpixel respondem melhor na prática.  

 Comparar o resultado de uma classificação tradicional de uma imagem 

de alta resolução com o resultado do método apresentado neste 

trabalho para uma imagem de media resolução.   

 Identificar novos erros que pudesse apresentar o método e fazer os 

devidos ajustes.  
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4.  CAPITULO IV – Algoritmo de super-resolução de Borda gerado a partir da 

modificação do algoritmo de GE et al. (2006): Teste com mapa temático da APA 

de Pratigi (Baixo Sul da Bahia) com base em imagens Landsat e RapidEyes  

Resumo  

Um desafio para os pesquisadores em geociências refere-se à necessidade de 

estimar uma área especifica utilizando processamento digital de imagens dentro do 

sensoriamento remoto. Este estudo visa testar o desenvolvimento do algoritmo de 

super-resolução de Borda gerado a partir da modificação do algoritmo de GE et al. 

(2006), para um mapa temático da APA de Pratigi (Baixo Sul da Bahia-Brasil), com 

base em imagens Landsat e RapidEyes, a partir de informações subpixel. Para 

tanto, foi usado dois métodos de classificações subpixel com e um método de super-

resolução baseado nas bordas. Utilizou-se uma imagem Landsat 7 ETM, para 

calcular as imagens frações e estimar as áreas a nível de subpixel a partir de um 

limiar determinado pela análise de cada classe. Obteve-se os mapas temáticos de 

cobertura de solos de super-resolução a partir das proporções e avaliou-se as 

fronteiras das classes com a matriz de confusão, os índices Kappa e Tau, e as 

classes de uma imagem de alta resolução. Esses mapas temáticos mostraram uma 

aproximação mais exata com a área real, que as estimativas realizadas com 

classificadores tradicionais. Uma das principais conclusões dessa pesquisa indica 

que a metodologia implementada é útil para a criação de mapas temáticos de 

grandes escalas a partir de imagens mais acessíveis como as do sensor Landsat. 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Processamento Digital de Imagines, 

super-resolução, subpixel, Área de Proteção Ambiental. 

Abstract 

A challenge for Geosciences researchers refers to need to estimate a specific 

area using digital image processing in Remote Sensing field. This study intends to 

test the development of super-resolution Edge algorithm generated from the 

modification of the algorithm GE et al. (2006), for a thematic map of the APA Pratigi 

(Southern Bahia-Brazil), based on Landsat and RapidEyes images, with subpixel 

information.  To that end, it used two methods of subpixel classifications with a super-

resolution method based on the edges. Used a Landsat 7 ETM to calculate the 
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fractions images and estimate the areas to level of the subpixel from a threshold from 

analysis each class. Was obtained thematic maps of super-resolution land cover from 

the proportions and the boundaries of classes was evaluated with the matrix of 

confusion, the index Kappa and Tau, and the classes of a high resolution image. 

Those thematic maps shows a more exact approximation to the real area that 

estimations made it from conventional classifiers. One of the main conclusions of the 

research indicates that the implemented methodology is useful for creating thematic 

maps of large scales from more affordable images like Landsat sensor.  

Keywords: Remote Sensing, Images Digital Processing, Super Resolution, subpixel, 

Environmental Protection Area.   

 

 Introdução 

A determinação de classes de uso e cobertura das terras a partir da análise 

das imagens de satélite já se tornou comum. Sendo, essa questão um dos 

componentes cruciais para muitos aspectos dos estudos de mudanças globais e 

aplicações ambientais, dada a necessidade do homem de entender essas mudanças 

sem ter que conhecer e está em toda região em estudo. 

 Uma das preocupações desses estudos refere-se ao grau de precisão com 

que as estimativas são feitas, tais informações dependem em grande parte da 

tecnologia disponível para adquirir medições da superfície da Terra em diferentes 

escalas espaciais e temporais. Enquanto um grupo de pesquisadores dependeu das 

tecnologias acessíveis pelos sensores satélites para seus estudos, outros autores 

direcionaram seus esforços para desenvolver métodos que aproveitassem mais 

informações a partir de uma imagem de baixa ou média resolução espacial. Na 

década dos 90´s estudos feitos corroboravam a existência de pixels misturados em 

imagens de satélite, esses pixels são nomeados por sua característica de 

representar um valor de cinza a mais de uma classe de cobertura de solos (ADAMS 

et al.1993, BOARDMAN et al.1993, SELLERS et al.1993). Neste trabalho se faz uma 

comparação das áreas estimadas de 4 classes a partir de uma classificação subpixel 

sobre um recorte de uma imagem Landsat, com as correspondentes áreas 

estimadas de uma classificação tradicional sobre um recorte da mesma área em 
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uma imagem RapidEyes. A análise direciona para conhecer quanto de perda ou de 

ganho poder ter o erro de utilizar uma imagem de mediana resolução para o uso de 

criação de mapas temáticos a grandes escalas.   

Um dos pontos principais no processamento digital de imagens na obtenção de 

informações de cobertura de imagens de satélite é a classificação. Numerosos 

algoritmos de classificação foram desenvolvidos desde o lançamento da primeira 

imagem Landsat, adquirida no início de 1970 (QUARMBY et al. 1992, HALL et 

al.1995). Entre os algoritmos mais populares estão à Máxima Verossimilhança, 

Redes Neurais e Árvores de Decisão. 

Dentre os desafios que existem dentro do processamento de imagens em 

Sensoriamento Remoto está a detecção de objetos a nível subpixel que aparecem 

em imagens com uma resolução espacial menor do que o pixel da imagem. Este 

trabalho utiliza uma pesquisa realizada por CHANG et al. (2004), no qual 

concentraram seus esforços em estimar o tamanho dos objetos a nível subpixel. A 

abordagem proposta consiste em estimar a fração de abundância de um alvo a nível 

subpixel em um ponto da imagem, e encontrar a porção que pode ser utilizada para 

determinar o tamanho do objeto, levando em conta à abundância de subpixel vezes 

a área total do estudo. 

Para avaliar o método utilizou-se um recorte de uma imagem Landsat 7 ETM+, 

e um recorte de uma imagem RapidEyes da mesma área, correspondentes à zona 

da APA de Pratigi, localizada no bioma de Mata Atlântica pertencente à parte do 

Baixo Sul da Bahia, no Brasil, ver figura 1.2 do apêndice 1.3.1. 

Ao final, faz-se uma análise sobre as estimativas das áreas de vários alvos, 

com as saídas dos classificadores com algoritmos tradicionais a nível subpixel. 

Também, se apresenta a confecção de um mapa temático a super-resolução, a 

partir da modificação do método de bordas a super-resolução proposta por GE et al. 

(2006). A descrição do método desenvolvido, e algumas recomendações para 

melhorar o trabalho também foram realizadas, assim como, foram indicadas quais os 

principais problemas encontrados e como corrigi-los. 



80 
 

Materiais e métodos 

 O método apresentado neste artigo tem início a partir de uma classificação 

subpixel usando um método de mistura espectral, que representa um sistema de 

equações entre um vetor de pixels em uma imagem multiespectral como uma 

combinação linear de um número finito de pixels que representam uma classe única 

(pixels puros) para calcular as quantidades de abundância correspondentes a cada 

pixel da imagem (ADAMS et al.1995). As quantidades subpixel foram calculadas a 

partir do método de mistura linear completamente restrito a 1, e quantidades 

superiores ou iguais a 0, isto significa a utilização do método dos mínimos 

quadrados como função de inversão e que os valores das quantidades subpixel 

somam 1, e que esses valores serão positivos, extraído e implementado segundo o 

CHANG et al. (2004), considerando as equações de 4.1 a 4.6. 

Partindo do modelo geral: 

Minimizar 

𝐿𝑆𝐸 =  (𝑀𝛼 − 𝑟)𝑇(𝑀𝛼 − 𝑟)                           (equação 4.1) 

Sujeito a  

𝛼 > 0 ,    𝑦 ∑ 𝛼𝑗

𝑝

𝑗=1

= 1              (equação 4.2) 

Para estimar as quantidades α, primeiro foi introduzida uma constante positiva 

restringida 𝑐 =  [𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑝]𝑇 com 𝑐𝑗 > 0, para 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑝, sendo p o número das 

classes, para cuidar da restrição e não negatividade, e um vetor de multiplicador de 

Lagrange 𝜆 =  (𝜆1, 𝜆2, … , 𝜆𝑝)𝑇. Através do vetor 𝑐 , CHANG et al. (2004) formaram o 

lagrangiano J da seguinte maneira: 

𝐽(𝛼) =
1

2
 (𝑀𝛼 − 𝑟)𝑇(𝑀𝛼 − 𝑟) +  𝜆(𝛼 − 𝑐)                 (equação 4.3) 

Com a restrição de que 𝛼 ≠ 𝑐.  Depois deve-se diferenciar  𝐽(𝛼) a respeito a 𝛼: 

𝜕𝐽(𝛼)

𝜕𝛼
|

�̂�𝑁𝐶𝐿𝑆

= 0 →  𝑀𝑇𝑀�̂�𝑁𝐶𝐿𝑆 −  𝑀𝑇𝑟 +  𝜆 = 0          (equação 4.4) 
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Dessa forma, se encontra uma solução ótima para o método de mistura linear 

de mínimo quadrático não negativo restringido (nonnegativity constrained least 

squares linear Unmixing - NCLS) através da n iteração das duas equações: 

�̂�𝑁𝐶𝐿𝑆 =  (𝑀𝑇𝑀)−1𝑀𝑇𝑟 − (𝑀𝑇𝑀)−1𝜆 = �̂�𝑈𝐿𝑆 −  (𝑀𝑇𝑀)−1𝜆      (equação 4.5) 

 

 

E 

𝜆 =  𝑀𝑇(𝑟 − 𝑀 �̂�𝑁𝐶𝐿𝑆)                      (equação 4.6) 

O número de classes na classificação estará sujeito ao número de bandas 

espectrais, pela natureza das equações do modelo linear. Por outro lado, uma 

quantidade subpixel correspondente a uma saída da classe j deverá ter valores 

próximos a 1 e, como resultado de sua representação em uma imagem, os pixels 

devem aparecer com tons de cinza claros, caso contrário, a cor será visualizada em 

um tom escuro, indicando que não pertencente à classe j ou tem pouca 

representatividade dentro do pixel. Uma quantidade subpixel inferior a 0,3 pode-se, 

em muitos casos, dependendo da área onde se encontra o pixel, ser falsa, isto é 

devido à natureza do sistema de equações, que é utilizada em todo o processo. O 

método implementado nesse estudo se baseia nas informações de subpixel a partir 

deste método, implementado no aplicativo chamado AnSSR, desenvolvido para 

testar classificadores subpixels.  

Classificador Fuzzy C-Means (FCM) 

O classificador Fuzzy C-Means (FCM) é um dos métodos de técnicas de 

agrupamento, em que cada ponto de dados tem certo grau de pertinência a uma 

classe, e este grau é especificado como grau de associação, em que a soma das 

associações para cada pixel deve ser igual à unidade (BEZDEK, 1981). Um sistema 

Fuzzy possui basicamente 3 etapas: fuzzificação, inferência e desfuzzificação. A 

fuzzificação é à entrada de valores da matriz de imagem. Na etapa de inferência as 

regras são expressas com proposições fundamentais para o desempenho de todo o 

sistema. A desfuzzificação consiste em obter a melhor representação para a saída 
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Fuzzy, onde os valores difusos são traduzidos sem valores discretos. Estes graus de 

associação podem ser construídos através da minimização da função objetivo de 

erro mínimo quadrado generalizado, definido na equação 4.7: 

𝐽𝑚(𝑈, 𝑉) =  ∑ ∑(𝜇𝑖𝑗)𝑚‖𝑋𝑖 − 𝑣𝑗‖
𝐴

2
𝑐

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

                  (equação 4.7) 

Sendo U o conjunto de grau de pertinência  𝜇𝑖𝑗 

Sujeitos as seguintes restrições:  

∑ 𝜇𝑖𝑗

𝑐

𝑗=1

= 1      ∀ 𝑖 = 1. . 𝑐    

∑ 𝜇𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

> 0      ∀ 𝑗 = 1. . 𝑁        

0 ≤ 𝜇𝑖𝑗 ≤ 1      ∀ 𝑗 = 1. . 𝑁       

Onde Xi é a resposta espectral do pixel vetor i, vj ∊ V  é a coleção de vector de 

centros de agrupamento de uma classe j, μij ∊ U    é o valor que representam o grau 

de pertinência na classe j de um pixel i, c  e N representa o número de 

agrupamentos e número de pixels respectivamente, m é um expoente de 

ponderação (1 <m <∞), que controla o grau de incerteza.  

‖𝑋𝑖 − 𝑣𝑗‖
𝐴

2
 é a distância ao quadrado (𝑑𝑖𝑗) entre 𝑋𝑖 e 𝑣𝑗, dada pela equação 4.8: 

𝑑𝑖𝑗
2 =  ‖𝑋𝑖 −  𝑣𝑗‖

𝐴

2
=  (𝑋𝑖 −  𝑣𝑗)

𝑇
𝐴(𝑋𝑖 −  𝑣𝑗)𝐴          (equação 4.8) 

Onde A é a matriz de peso. Entre uma série de normas as três mais 

amplamente utilizadas seriam a norma de distância Euclidiana, a norma de 

Mahalanobis e a norma da Diagonal, cada uma delas induzida por um determinado 

peso. As formulações de cada norma foram estabelecidas por BEZDEK (1981), 

sendo: 

 norma euclidiana                𝐴 = 𝐼 

norma da diagonal             𝐴 =  𝐷𝑗
−1  
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     norma Mahalanobis           𝐴 =  𝐶𝑗
−1 

Onde I é a matriz identidade, Dj é a matriz diagonal que tem como elementos 

das diagonais os valores próprios da matriz de variância e covariância, e Cj dada 

pela equação 4.9: 

𝐶𝑗 =  ∑(𝑋𝑖 − 𝑣𝑗)(𝑋𝑖 − 𝑣𝑗)
𝑇

𝑁

𝑖=1

                (equação 4.9) 

KUMAR et al. (2006) em seu trabalho obtiveram a máxima exatidão da 

classificação com um peso exponencial m = 2.2, e como matriz de pesos a norma ou 

distância euclidiana. Após esses resultados compararam com outras normas de 

peso publicadas por AZIZ (2004). A matriz de membrecia é obtida a partir da 

equação 4.10: 

𝜇(𝑏)
𝑖𝑗

= ∑ (
𝑑𝑖𝑗

2

𝑑𝑖𝑘
2 )

1 (1−𝑚)⁄𝑐

𝑘=1 

                     (equação 4.10) 

Onde  

𝑑𝑖𝑘
2 =  ∑ 𝑑𝑖𝑗

2

𝑐

𝑗=1

  

Descrição do algoritmo   

O algoritmo é descrito pelas seguintes regras: 

1. Fixar valores aleatórios para c, q e o erro (ϵ) 

2. Iniciar a matriz de partição fuzzy 𝑈 = [𝑢𝑖𝑘]. 

3. Iniciar o contador do ciclo de ajuste do processo, b = 0. 

4. Calcular os centros cluster {𝑣𝑖
(𝑏)

}   com 𝑈(𝑏) a partir da equação 4.11: 

vi
(b)

=  
∑ (uik

(b)
)

q

 xk
n
k=1

∑ (uik
(b)

)
q

n
k=1

                    (equação 4.11) 

5. Calcular o grau de pertinência  𝑈(𝑏+1).  Para k =1 até n, calcular o seguinte: 
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𝐼𝑘 = {𝑖|1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑐, 𝑑𝑖𝑘 =  ‖𝑥𝑘 − 𝑣𝑗‖ = 0}, /𝐼; para kth coluna da matriz; calcular 

novos valores de pertinência, levando em conta: 

 (a) Se 𝐼𝑘 = ∅ então calcular 𝜇𝑖𝑘
(𝑏+1)

  

 (b) então 𝜇𝑖𝑘
(𝑏+1)

= 0  ∀ 𝑖 ∉ 𝐼  e ∑ 𝜇𝑖𝑘
(𝑏+1)

𝑖∈𝐼  = 1;  próximo k 

6.. Se ‖𝑈(𝑏) − 𝑈(𝑏+1)‖ < 𝜖, parar em outro caso, aumentar b=b + 1 e ir a passo 4.  

Para alcançar o objetivo final do trabalho utilizou-se uma modificação 

melhorada de super-resolução propostos e desenvolvidos por GE et al. (2006). Na 

sequência será apresentado o desenvolvimento do método de GE, e após serão 

apresentadas as modificações e ajustes que foram necessários para responder o 

nosso objetivo. Este primeiro método foi implementado para criar um mapa a super-

resolução a partir de informações de uma classificação para dois endmembers 

(pixels puros). 

O método usa as quantidades subpixel de todos os pixels vizinhos dentro de 

uma janela de 3x3, dividindo o pixel central em 256 subpixels que serão atribuídos a 

uma das duas classes de análise. O método proposto por GE et al. (2006) foi 

validado para um caso específico de uma imagem artificial de nove pixels com duas 

classes. 

Seja o pixel misturado 𝑃𝑐 o centro de uma vizinhança 3x3 (Figura 4.1), para a 

análise de um pixel será utilizado a informação de sua quantidade de subpixel das 

classes A e B, denotado como quantidades do pixel i, 𝑃𝑖  por {𝑎𝑖, 𝑏𝑖} (𝑖 =  0, 1, … , 7), 

sendo i o índice dos vizinhos numerados de 𝑃𝑐, estas proporções ou quantidades 

foram estraidas do método de mistura linear explicado anteriormente. O perímetro 

do pixel 𝑃𝑐 será dividido em 8 segmentos iguais AB, BCD, DE, EFG, GH, HIJ, JK, 

KLA, onde AB = 2BC, LC = 2AB, e assim respetivamente, cada um dos segmentos 

representa tudo o que pode ser preenchido a partir da informação do subpixel do 

vizinho adjacente a ele, como por exemplo, na figura 4.1 o 𝑃0  corresponde a AB. 
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Figura 4.1: Janela 3x3 para a análise do pixel central com seus segmentos e as quantidades 

subpixel de cada vizinho.  Fonte: GE et al. (2006) 

 

Determinação do comprimento de 𝑽𝑨𝑩  no segmento AB 

𝑉𝐴𝐵  é o comprimento e localização do segmento de linha AB, utilizando a 

contribuição do endmember ou classe A as quantidades de subpixel dos pixels 

vizinhos 𝑃0, 𝑃1, 𝑃7 fronteiras de 𝑃𝑐. A longitude de 𝑉𝐴𝐵 é menor que AB (Figura 4.2).  

Endmember: pixel na imagem que se assume ter somente uma classe coberta.  

Figura 4.2: Divisão dos principais segmentos em 8 subsegmentos iguais. GE et al. (2006).   
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O segmento AB é dividido em 8 partes pelos pontos  𝑇3, 𝑇2, 𝑇1, 𝑇, 𝑇4, 𝑇5, 𝑇6, onde 

se calcula a longitude de 𝑉𝐴𝐵 , o que significa determinar quantos segmentos 

pequenos vão ocupar 𝑉𝐴𝐵 do segmento AB, esse valor se determina pela equação 

4.12: 

 

𝑉𝐴𝐵 =  {

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝐴𝐵                𝑆𝑖 𝑎0 = 1          
0                                      𝑆𝑖 𝑎0 = 0    

[𝑎0 0.125⁄ ]

8
∗  |𝐴𝐵|            𝑆𝑖 0 < 𝑎 < 1  

         (equação 4.12) 

 

Determinar a localização de 𝑽𝑨𝑩 no segmento AB 

Para calcular a localização e deslocamento de 𝑉𝐴𝐵 em AB de acordo GE et al. 

(2006). É necessário dividir o processo em 2 passos: 

Passo 1: determinar a localização inicial 𝑉𝐴𝐵
(0)

 

Começando com o ponto médio do T segmento AB, selecionam-se 

subintervalos de AB, de ambos os lados de T de modo que o comprimento em 

ambos os lados seja igual a 𝑉𝐴𝐵, por exemplo, quando 𝑎0 = 0.25, 𝑉𝐴𝐵
(0)

= |𝑇1𝑇4|. 

Similarmente se 𝑎0 = 0.50, 𝑉𝐴𝐵
(0)

= |𝑇2𝑇5| e se 𝑎0 = 0.75,  𝑉𝐴𝐵
(0)

= |𝑇3𝑇6|, isto só no 

caso que 𝑎0 = {2 8⁄ , 4 8⁄ , 6 8⁄ }, em que o numerador das frações de 𝑎 são pares 

para o valor 8 (8 vizinhos).  
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Passo 2: Calculando a posição do offset ∆𝐴𝐵  

No caso em que os valores de 𝑎 no numerador não seja par, a posição de cada 

lado do T é desigual e precisa necessariamente de ajustar o deslocamento (offset), 

exemplo seja  𝑎0 = 0.375,  𝑉𝐴𝐵
(0)

= |𝑇1𝑇5| se 𝑎1 é maior que 𝑎7 então 𝑉𝐴𝐵
(0)

= |𝑇2𝑇4|,  por 

enquanto se 𝑎1 = 0,85 e 𝑎7 = 0, é lógico pensar, e na prática será assim, que os 

subpixels do pixel 𝑎0 que pertencem à classe A, estejam agrupadas a continuação 

dos subpixels da classe A no pixel𝑎1 e não em 𝑎7. Logo o deslocamento pode ser 

calculado de acordo com a equação 4.13:  

∆𝐴𝐵=  {
[|𝑎1 − 𝑎7| ∗ (1 −  𝑎0)/0.25],             0 < 𝑎0 ≤ 1
0,                                                                        𝑎0 = 0

              (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4.13) 

Na equação acima a unidade de deslocamento é 
|𝐴𝐵|

8
  representa um oitavo do 

segmento AB. Logo, a posição de 𝑉𝐴𝐵 pode-se obter adicionando  ∆𝐴𝐵 a 𝑉𝐴𝐵
(0)

. 

Determinação do comprimento e da localização de 𝑽𝑴𝑶𝑵 em MON e de 𝑽𝑷𝑶𝑸 em 

POQ 

Os segmentos MON e POQ são perpendiculares (Figura 4.2). Esses se cortam 

no ponto central do pixel 𝑃𝑐 que atende à OP = OQ = ON e OM. Os segmentos PQ e 

MN são divididos como o segmento AB em 8 intervalos iguais. Depois de atingir o 

comprimento e localização nos lados de 𝑃𝑐, vértices MON e POQ se unem para 

formar o polígono, e suas fronteiras são as mesmas da classe A, dentro de 𝑃𝑐. Da 

mesma forma, pode-se simular a distribuição espacial da classe B.  

A primeira modificação do método foi remover os segmentos MON e POQ. 

Esta modificação foi necessária, uma vez que, na prática, existiam alguns pixels com 

valores abaixo de 0,3 ou 0,4 (Figura 4.3), que se agrupavam nas arestas do pixel 

sem chegar a ocupar subpixels da classe A no centro do ponto em análise. Pela 

forma de construção dos segmentos MON e POQ proposto por GE et al. (2006), 

sempre que o pixel tivesse quantidades subpixel maior que zero, MON e POQ iriam 

ter sempre informação, por conseguinte, força o curso do polígono a passar de 

acordo com a localização e comprimento destes segmentos no centro, resultando 

em um erro na formação de polígonos que tenham que ser criados nas esquinas do 

pixel sem chegar no centro. Um exemplo disso pode ser quando os pixels vizinhos 
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P4, P5 e P6, da figura 4.3, têm quantidades de subpixels e o resto não tem. Com o 

algoritmo original os segmentos GH, HIJ e JK serão particionados e forçados a 

distribuir informação até o centro do pixel.  No entanto, um especialista distribuiria 

informação subpixel da classe A formando um polígono que possui como fronteira 

esses segmentos, e a quantidades subpixels seria proporcional aos 256 subpixels 

do pixel original.  

A segunda modificação realizada se deve a necessidade de ajustar os 

segmentos comuns entre dois pixels vizinhos, por exemplo, o segmento AB para o 

pixel j seria o segmento GH para o vizinho superior, de modo que estes segmentos 

devem ser do mesmo tamanho e tem a mesma localização. Ou seja, um polígono 

em um determinado mapa temático sempre terá continuidade nas suas fronteiras, 

com a exceção de algumas formações naturais modificadas pela interação humana. 

É necessário um ajuste para coincidir a localização, e por vezes, em 

comprimento, em ambos os segmentos. Habitualmente, o pixel que está em análise 

deve obedecer à localização e comprimento do segmento do pixel superior. Como a 

divisão dos pixels da imagem começa de cima para baixo e da esquerda para a 

direita, mas existem segmentos resultantes, da análise espacial dos pixels arestas 

vizinhas, que têm por localização os segmentos do pixel em análise. Então, para não 

afetar a lógica e a continuidade dos polígonos, em tais casos, deve-se alterar a 

posição ou o tamanho do segmento superior. 

 

Figura 4.3: Exemplo de divisão em subpixels de um pixel central a partir de seus vizinhos 

definidos em uma imagem (polígono em vermelho e azul).   
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  Outra modificação realizada no método foi remanejar os segmentos e os 

subpixels a ser atribuídos como polígonos dentro do pixel. Entende-se como 

polígono dentro do pixel um grupo de subpixels da classe em análise, que de forma 

agrupada, se assemelham a uma figura primitiva geométrica (WIKIPEDIA, 2013). 

Dessa forma, as análises dos polígonos permitem que as bordas do mapa a super-

resolução tenham uma continuidade coerente com o mapa raster de resolução 

original.      

 

 

 

Resultados e Discussão  

Para a obtenção dos mapas temáticos utilizou-se um recorte de uma imagem 

Landsat 7 ETM, de resolução espacial de 30 metros, com data de 23 de maio de 

2001, com ID LE72150702001143AGS00, pertencente à Área de Proteção 

Ambiental (APA) do Pratigi. Para testar a exatidão dos métodos subpixel utilizou-se 

a classificação de quatro métodos supervisionados em uma imagem de RapidEyes, 

com resolução espacial de 5 metros de, de 22 de novembro de 2009, centrando as 

análises na comparação das áreas das classes estimadas em cada imagem. As 

coordenadas planas do recorte para ambas as imagens foram extraídas do 

programa ENVI 4.8, correspondendo aos vértices   487065.000 Este e 8471370.000 
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Norte no extremo superior esquerdo, e 495670.000 Este, 8463750.000 Norte do 

extremo inferior direito (Figura 4.4). A imagem (a) com um tamanho de 287 x 256 

pixels, e a imagem (b) com 1722 x 1525 pixels. 

Figura 4.4: Recortes de Imagens da APA do Pratigi, sendo (a) recorte de imagem Landsat 7 

e  (b) recorte da imagem RapidEyes. 

 

 

Observa-se que as imagens que serão testadas não coincidem em suas datas 

de aquisição. A diferença temporal de aquisição é de seis meses. Essa escolha de 

datas distintas foi em função das cobertas de nuvens nas datas de imageamento 

das imagens Landsat e RapidEyes, com porcentagem no período do 22 de 

novembro acima do 40 %.   

Outro problema introduzido nas análises foi a cobertura de nuvens e sombras 

de nuvens, estas duas classes foram excluídas do método por ter um índice 

pequeno em ambas imagens, pois observou-se que na hora de analisar os 

resultados havia influência nos dados estatísticos.  

 

Análises das classificações tradicionais supervisionadas das imagens Landsat 

7 ETM+ e RapidEyes 

(a) (b

) 
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Uma classificação tradicional pode ser dividida em supervisionada ou não 

supervisionada. A supervisionada baseia-se no princípio de que um classificador 

atribui cada pixel ou grupo de pixels a uma única classe temática (RICHARDS, 

2006), precisando de amostras por classe para treinar o classificador. Para um 

processo não supervisionado precisa-se do número de classes e o número de 

interações. Leva-se em conta, que com esse processo cada ponto da imagem vai 

pertencer a uma única classe. Este princípio dificulta obter um grau de acurácia 

maior na hora de estimar 6áreas a partir de uma imagem de média resolução, 

quando todos os pixels da imagem são obrigados a pertencer a uma classe das 

definidas. 

Para exemplificar, sobre a questão da exatidão, levemos em consideração, 

uma área com um tipo de vegetação A de 60.872,00 metros quadrados, pode ser 

contida dentro de uma imagem Landsat, de 30 metros de resolução, de 68 pixels. A 

área estimada baseada em uma classificação tradicional dos 68 pixels resultaria de 

61.200,00 metros quadrados, por tanto a diferença entre a área estimada e área real 

seria de 328 metros quadrados, dependendo da exatidão, seria ou não um erro 

grande. Esta mesma área, de 60.872,00 metros quadrados, para uma imagem 

RapidEyes de 2.435 pixels, com 5 metros de resolução, poderia ser melhor estimada 

porque a diferença entre área real e área estimada com uma classificação tradicional 

da imagem é de 3 metros quadrados. Os cálculos sobre uma classificação 

tradicional sempre consideram toda a área do pixel. Não entanto uma classificação 

subpixels considera a fração de subpixels que pertencem a uma classe dentro do 

pixel, então mesmo que o número de pixels de uma classe da imagem seja grande, 

se a fração é pequena então a área da classe é pequena também.  A pergunta que 

deu origem essa pesquisa foi, se diminui o erro das áreas estimadas de uma 

imagem Landsat se utilizasse a classificação subpixel, e não uma classificação 

tradicional.  Para este proposito a ideia é comparar as áreas estimadas por 

classificadores tradicionais em uma imagem Landsat e em uma imagem de alta 

resolução RapidEyes, para logo comparar com os resultados de uma classificação 

subpixel. 

Neste trabalho se começa a estimar as áreas de seis classes na imagem: 

água, mangue, floresta, vegetação arbustiva, solo exposto e zonas úmidas que são 
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provocadas por áreas de mangue que foram desflorestadas, a partir de 4 

classificações supervisionadas com algoritmos tradicionais: mínima distância, 

máxima verossimilhança, Support Vetor Machine (SVM) e o método 

backpropagation de redes neurais. Para avaliar a classificação selecionaram-se dois 

grupos de amostras, a primeira, como conjunto de treinamento com um grupo de 

amostras por classe, selecionada com base em amostragem estratificada, e outra 

como conjunto de teste, com um número maior de amostras por classe.  

Existem vários métodos de amostragem: 

 Amostragem aleatório simples.  

 Amostragem estratificado.  

 Amostragem sistemático.  

 Amostragem por conglomerados.  

 Amostragem probabilístico, aleatório ou estocástico. 

 Amostragem não probabilístico. 

 Amostragem por seleção experta a seleção intencional  

 Amostragem casual o fortuito  

 Amostragem de coutas  

 Amostragem de populações moveis  

Amostragem estratificado  

Consiste na divisão previa da população de estudo em grupos ou classes que 

se supõem homogêneos respeito a característica a estudar. A cada grupo destes 

estratos atribui-se uma couta que determina o número de elementos que terá cada 

amostra. Dentro de cada estrato a amostragem realiza-se pela amostragem aleatório 

simples. Segundo a quantidade de elementos das amostras que se elegem de cada 

uns dos estratos, existem duas técnicas de amostragem estratificado: 

Atribuição proporcional: o tamanho de cada estrato na amostra é proporcional a 

seu tamanho na população. 

Atribuição ótima: a amostra coleta mais indivíduos de aqueles estratos que 

tenham mais variabilidade. Para eles é preciso um conhecimento prévio da 

população. 
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Os parâmetros para os classificadores de Mínima Distancia e de Máxima 

Verossimilhança foram os que vem por padrão no programa ENVI 4.8. Para a Rede 

Neural utilizou-se duas camadas ocultas e 1500 iterações. Para o classificador SVM 

utilizou-se como parâmetros os que vêm por padrão, menos os níveis da pirâmide 

que foram aumentados para dois.  

Figura 4.5: Classificações do recorte de uma imagem Landsat 7 ETM pertencente a APA de 

Pratigi, Baixo Sul do Estado de Bahia (Brasil). Sendo:(a) Máxima Verossimilhança b) Mínima 

Distancia, c) Redes Neurais, d) Support Vector Machine. 

   

As cores das classes estão nomeadas seguindo as cores do programa ENVI 4.8, sendo Água (azul), 
Mangue (laranja 3), Floresta (verde 3), Vegetação Abustiva (verde 1), Solo Exposto (cinza 1) e Zonas 
Úmidas (Ciano 1). 

 

A tabela 4.1 apresenta 3 índices de exatidão acurácia total, o índice de Kappa 

e índice de Tau, para as classes nas imagens Landsat 7 ETM + e RapidEyes. Estes 

dados foram extraídos do processo de matriz de confusão no programa ENVI 4.8. O 

índice de Tau foi calculado manualmente a partir do valor de acurácia.  

Notou-se que o erro das classificações para a imagem Landsat, sensor de 

mediana resolução, é menor do que o erro da imagem RapidEyes. Este fenômeno 

(a) (b) 

(c) (d) 
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tem várias causas, uma delas pode ser porque quando aumenta a resolução das 

imagens, também aumenta o número de novas classes, e como consequência se 

reduz o número de classes globais, e dizer classes que em uma resolução maior 

englobam várias classes, e como consequência elementos com um tono de gris 

parecido serão englobados em uma mesma classe, fazendo que a imagem seja 

mais contrastada com o aumento da resolução.  

Tabela 4.1: Porcentagem das áreas das classes da imagem para os classificadores 

supervisionados usados. Extraído da Matriz de confusão.   

Classes / classificador 
Máxima 

Verossimilhança 
Mínima 

distancia 
SVM 

Redes 
neurais 

Índice Kappa RapidEyes 0,8099 0,8154 0,8977 0,9036 

Índice Kappa Landsat 0,957 0,9633 0,9707 0,9487 

índice Tau RapidEyes 0,810448 0,816418 0,8985076 0,9044776 

índice Tau  Landsat 0,95932 0,963856 0,9710848 0,9493972 

Exatidão RapidEyes 84,20% 84,70% 91,54% 92,04% 

Exatidão Landsat 96,61% 96,99% 97,59% 95,78% 

  

O classificador Support Vector Machine (SVM) obteve bons resultados para a 

imagem Landsat 7, isso significa que esse classificador consegue separar melhor as 

classes que espectralmente encontram-se próximas, tais como, Floresta e 

vegetação arbustiva, solo exposto e zonas úmidas (Tabela 4.1). O classificador que 

melhores resultados deu para a imagem RapidEyes foi do Redes Neurais, para o 

conjunto de amostras para treinamento selecionada.  

 

 

Na tabela 4.2 se apresentam os erros de comissão e omissão extraído da 

matriz de confusão das classificações tradicionais feitas na imagem Landsat 7. 

Como se observa existe um erro significativo nas classes de Floresta, Vegetação 

Arbustiva, Solo Exposto e Zonas Úmidas. Estes erros podem ser causados pela 

proximidade que tem os níveis de cinza nas áreas de transição entre as classes de 

Floresta e Vegetação Arbustiva, e as classes de Zonas Úmidas e Solo Exposto. 

Observa-se que têm classificadores que não respondem bem diante desse 
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problema, no entanto, o algoritmo Super Vector Machine teve menor erro e maior 

valor no índice de Tau.  Além de que este classificador apresentou erros em todas 

as classes, os erros foram pequenos, o que as classes criadas são mais confiáveis 

que, por exemplo, o resultado de Máxima verossimilhança que os erros em 4 

classes foram 0, mas nas outras dois, Floresta e Vegetação Arbustiva, tiveram um 

número muito elevado de erro, o que faz não considerar essa classe como aceitável 

para o seu uso. Para ter um produto SIG pronto, como um mapa de Uso de Solo se 

precisa de uma boa classificação para que o trabalho em gabinete, como por 

exemplo concertar os erros dos vetores de forma manual com um SIG, seja menor. 

De não ser assim, os resultados precisariam de um esforço maior para obtenção de 

um produto com estimativas confiáveis.  

Tabela 4.2:  Erro de comissão e omissão das classificações feitas na imagem Landsat 7. 

classicador 
/classes 

Máxima 
verossimilhança 

Mínima distancia  SVM Redes neuronais 

Comis. Omis. Comis. Omis. Comis. Omis. Comis. Omis. 

Agua  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,63% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mangue  0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 6,67% 0,00% 6,67% 0,00% 

Floresta   0,00% 24,00% 7,69% 8,00% 8,00% 4,17% 4,17% 4,17% 

Veg. arbustiva 26,09% 0,00% 4,17% 2,78% 4,17% 8,00% 14,29% 4,00% 

Solo exp. 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 2,78% 0,00% 8,33% 

Z. húmidas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 12,50% 

.  

Na análise da a imagem RapidEyes observa-se que os erros nesta imagem 

para qualquer um dos classificadores são grandes, (Tabela 4.3). Para a classe agua 

por exemplo, vem causado por a forma que reflete o sedimento, grande parte do 

estuário tem grandes quantidades de sedimento, e nessa imagem RapidEyes é mais 

notável que na imagem Landsat 7, ver figura 4.4. A classe Mangue foi a melhor 

estimada pelos classificadores, e uma classe que tem uma diferença marcada entre 

as outras classes e isso levou como resultado que no SVM por exemplo os erros 

foram de 0 por omissão e 1,88 % por comissão. As Classes Floresta e Vegetação 

Arbustiva são umas classes que espectralmente estão muito próximas uma da outra, 

mas a distribuição dispersa das áreas das duas classes influencio também. No 

entanto, também a classe Solo Exposto e Zonas Úmidas tiveram problemas grande 

de erro, se reparamos na data de aquisição da imagem notamos que foi no período 

seco, significa que todos aquelas zonas que no período de muita chuva permanece 
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com agua, no período seco tende a permanecer vazio e a resposta espectral vem 

sendo semelhantes, e é mais difícil para um classificador tradicional separar estas 

classes de forma correta. O classificador Redes Neurais para a imagem RapidEyes 

na tabela 4.3, foi o classificador que apresenta melhores resultados dentre os 4 

algoritmos usados. As saídas das classificações se mostram na Figura 4.6. 

Tabela 4.3:  Dados de erro de Comissão e Omissão das classificações feitas sobre a 

imagem RapidEyes.  

classicador 
/classes 

Máxima 
verossimilhança 

Mínima 
distancia  

SVM Redes neuronais 

Comis. Omis. Comis. Omis. Comis. Omis. Comis. Omis. 

Agua  0,00% 38,75% 4,10% 26,88% 0,00% 6,88% 0,00% 0,00% 

Mangue  23,08% 0,00% 3,73% 3,13% 0,00% 1,88% 0,00% 5,00% 

Floresta  1,08% 31,34% 14,91% 8,67% 21,28% 1,33% 17,71% 4,00% 

Veg. Arb 7,32% 15,56% 10,85% 14,18% 3,00% 27,61% 9,76% 17,16% 

Solo exp. 40,54% 0,00% 15,28% 32,22% 0,00% 16,67% 0,00% 30,00% 

Z. húmidas 0,00% 5,63% 39,62% 12,73% 18,52% 0,00% 16,03% 0,00% 

 

 

Os resultados das classificações com Máxima Verossimilhança, Redes Neurais 

e Support Vector Machine apresentarão o efeito de sal e pimenta. Pelo que foi 

necessário fazer um processo de post classificação (filtro Mayority/ Minority Analisys 

implementado no ENVI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Classificações do recorte de uma imagem RapidEyes pertencente a APA de 

Pratigi parte baixa Sul do Estado de Bahia em Brasil, (a) Mínima Distância b) Máxima 

Verossimilhança, c) Support Vector Machine, d) Redes neurais. 

(a) 
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As cores das classes estão nomeadas seguindo as cores do programa ENVI 4.8, sendo Água (azul), 
Mangue (laranja 3), Floresta (verde 3), Vegetação Abustiva (verde 1), Solo Exposto (cinza 1) e Zonas 
Úmidas (Ciano 1). 

 

A analises Mayority/ Minority Analisys é uma filtragem que modifica cada pixel 

respeito a seus vizinhos, guiado por uma janela de 3 x 3 ou maior, colocando ao 

pixel em estudo na mesma classe que a maioria na janela para Analisys Marority, ou 

na mesma classe da minoria para Analisys Minority. 

 

 

 

 

Figura 4.7: Um recorte das Classificações com imagem RapidEyes com o problema de 

sal e pimenta nos classificadores, (a) Máximo likelihood com erro sal e pimenta, b) Máximo 

likelihood com filtro Mayority/ Minority Analisys, c) Redes neurais com erro sal e pimenta, 

(b)

)  

(c) (d) 
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d) Redes neurais com filtro Mayority/ Minority Analisys, e) Support Vector Machine com 

erro sal e pimenta, f) Support Vector Machine com filtro Mayority/ Minority Analisys. 

 

 

 

Classificação subpixel 

Para alcançar o objetivo do trabalho utilizaram-se dois classificadores subpixel, 

o primeiro foi o Modelo de Mistura Linear Quadrático Médio, completamente restrito 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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com soma igual a 1 e quantidades de subpixel maior que zero (Nonnegativity 

Constrained Least Square - NCLS). Como foi explicado na metodologia deste artigo, 

este modelo tem algumas desvantagens, tais como: o número de classes deve ser 

menor ou igual ao número de bandas da imagem multiespectral. Essa situação vem 

dada porque a base matemática do classificador é sobre um sistema de equações, 

equação 4.1, e para ter uma solução ótima e única o sistema tem que ser compatível 

determinado, é dizer o número de incógnitas é menor ou igual que o número de 

equações, segundo teorema de Rouché-Frobenius.  

O produto do sensor Landsat 7 ETM+ é uma imagem multiespectral com 6 

bandas, com 30 metros de resolução espacial. Logo, trabalhar com essa imagem 

garante a possibilidade de considerar até 6 o número de coberturas terrestres. No 

recorte da imagem, que se analisa neste artigo, por exemplo, caso fosse uma 

imagem SPOT com 4 bandas, dificultaria a possibilidade de diferenciar as classes 

água, solo exposto e mais 3 tipos de vegetação porque o número de bandas limita o 

número de classes ao analises (variáveis incógnitas no sistema de equações).   

Outro classificador a ser testado, além de ser não supervisionado, é Fuzzy C-

Means. Esse precisa como parâmetros de entrada o número de classes desejado, o 

parâmetro de potência, o erro de precisão, a imagem a ser classificada e um número 

de iterações suficiente que permita ao classificador melhorar a posição dos 

centróides das classes, diminuindo os erros.  Os parâmetros que encerram o 

processamento são o erro de precisão ou o número de iterações, quando o 

algoritmo alcança um erro menor que o erro de entrada, isto mostra que o número 

de iterações ainda não se esgotou, sendo continuado o processamento. As saídas 

deste classificador devem ser identificadas pelo pesquisador, uma vez que as 

classes vêm nomeadas com uma numeração. Conforme foi explicado na 

metodologia de este artigo, para as saídas das frações subpixel de água, mangue, 

floresta e vegetação arbustiva, as quantidades de subpixel serão próximas ou iguais 

a 1, e os pixels representam-se com uma cor muito mais clara que as demais. O 

método NCLS apresentou resultados ruins para uma classificação com 6 classes, 

isso se deve ao fato que algumas classes com respostas espectrais semelhantes ao 

classificador de mistura, não consegue dar resultados com um contraste bom (Figura 
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4.8). No entanto, para amostras bem separáveis e para uma quantidade menor o 

classificador apresenta melhores resultados (Figura 4.7). 

Toda classificação de subpixels possui como resultado o número de classes 

desejado pelo pesquisador em imagens independentes. Cada imagem corresponde 

a uma classe e representa suas frações ou quantidades subpixel dentro de cada 

pixel. Estas frações oscilam entre 0 e 1, medido em porcentagem significa que 

próximo a 1 o pixel vai ter um grau de pertença maior à classe e próximo a zero 

baixa ou nenhuma pertença a classe, então cada imagem fração é normalizada aos 

tons de escuros próximo a 0 e tons claros próximos a 1 (Figura 4.8 e 4.9).  

Figura 4.8: Imagens de saída da classificação subpixel pelo método de Mistura Linear de 

Mínimo Quadrático não Negativo Restrito (NCLS). Sendo (a) Floresta e (b) Mangue. 

 

 

O exemplo da figura 4.7 b apresenta uma imagem fração correspondente a 

Mangue, com cores muito claras desenhando a classe de interesse e outras de cor 

cinza escuro ou preta desenhando outras classes. Segundo foi analisado na teoria, a 

saída de um classificador subpixels está entre a faixa [0, 1], então um limiar de 0,36 

pode indicar que não pertence à classe Mangue, mas um limiar de 0,85 indicaria que 

o pixel pertence à classe Mangue, e que a presença de Mangue dentro do pixel é de 

85%. O limiar que define se o subpixel pertence ou não a classe é fixada pelo 

pesquisador, para isso deve-se misturar conhecimento da área de estudo e análises 

das frações subpixels da imagem de saída.  

(a) (b) 
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Neste trabalho procurou-se um limiar para delimitar as classes de Água, 

Mangue, Floresta e Vegetação Arbustiva, tornando-se possível determinar os mapas 

temáticos de duas classes para cada saída. É tarefa do pesquisador procurar o 

limiar mais adequado para cada classe, dependendo do trabalho em campo e do 

método de prova e erro.  

Figura 4.9: Imagens das frações da classificação subpixel pelo método de Mistura Linear 

Mínimo Quadrático não Negativo Restrito (NCLS), Sendo: (a) correspondente a corpo de 

Água, (b) Mangue, (c) Floresta e (d) Vegetação Arbustiva. 

 

Note-se que na figura 4.9, as imagens de frações não se encontram bem 

detalhadas, neste caso a procura do limiar converte-se em um trabalho mais 

complicado, porque a escolha de um limiar muito baixo poderia incluir na classe 

pixels que pertencem a outras classes. E um limiar muito alto excluiria pixels que 

pertencem à classe. Então quando não existe visualmente um bom contrate nas 

imagens de fração a probabilidade de não encontrar um limiar adequado é maior.  

As imagens frações resultantes do classificador Fuzzy C-Means tiveram mais 

contraste que os resultados do método NCLS. Esse método não linear tem mais 
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vantagem do que o Linear, pois consegue separar um número de classes maior que 

o número de bandas da imagem. Por isso, o mapa a super-resolução estará 

baseado nas informações das saídas da classificação deste classificador. 

A figura 4.10 apresenta as imagens frações subpixels das classes Água, 

Mangue, Floresta e Vegetação Arbustiva. Note-se que comparado com as imagens 

da figura 4.9, as zonas claras conseguem-se destacar e delimitar melhor as classes 

de interesse. Logo, se deduz, que quando nas imagens de frações existe um bom 

contraste entre as zonas claras e pretas, significa dizer que o classificador consegue 

discriminar bem o alvo de interesse. Tal resultado facilita ao pesquisador encontrar o 

limiar que separa a classe de interesse das outras classes.  

Figura 4.10: Imagens Frações da classificação subpixel pelo método Fuzzy C-Means. 

Sendo: (a) Água, (b) Mangue, (c) Floresta e (d) Vegetação Arbustiva. 

 

 (b) (a) 

(d) (c) 
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O programa de apoio a pesquisa permite separar o conjunto de amostras em 

duas partes, uma parte para treinamento se o algoritmo precisa, por exemplo 

algoritmo NCLS, e outra parte para teste, esta última parte foi utilizada na matriz de 

confusão para avaliar os resultados. Neste trabalho utilizou-se o 40 por cento das 

amostras. Os erros de comissão e omissão das duas classificações subpixel são 

apresentados na tabela 4.4. O índice de Tau para os resultados das classificações 

foi calculado sobre uma tabela de Excel, baseada nos resultados da matriz de 

confusão.  Para estes dois classificadores as classes de Vegetação Arbustiva e a de 

Floresta seguem apresentado os maiores erros. Isto pode indicar a dificuldade que 

apresentam os classificadores analisados neste estudo, para separar essas duas 

classes tendo como dado de entrada a imagem multiespectral. O classificador Fuzzy 

C-Means apesar de que nas classes de Floresta e de Vegetação apresentam maior 

erro, de forma geral, tem melhores resultados e menor erro nas outras classes.  

Tabela 4.4: Dados de Erros de Comissão e Omissão das classificações subpixel. 

Classicador 
/classes 

NCLS Fuzzy C-Meas 

Comissão Omissão Comissão Omissão. 

Água 0,00% 21,05% 0,00% 0,00% 

Mangue 1,10% 0,55% 0,00% 0,00% 

Floresta 8,24% 3,11% 21,43% 0,00% 

Vegetação Arbustiva 9,26% 9,26% 0,00% 27,27% 

Solo exposto 12,90% 8,47% 3,57% 0,00% 

Zonas Úmidas 1,19% 12,35% 0,00% 6,67% 

Índice Tau 0,8152 0,9495 

Exatidão 82,54% 95,79% 

 

Para obter um mapa temático em formato raster a partir das imagens frações é 

preciso separar o alvo desejado do resto. Nesse sentido foi melhor visualizar o mapa 

temático com duas classes. Nesta etapa, ainda o processo é realizado com uma 

imagem da mesma resolução da imagem original (Figura 4.11). Cada mapa raster 

resultante terá pixels com valor de 255 para os pixels que indicam a classe de 

interesse, e o resto dos pixels com valor igual a 0, indicando que não pertence à 

classe. Para calcular uma estimativa mais próxima da realidade a partir dos valores 

classificados da área de interesse, utiliza-se a lógica da classificação subpixel, onde 
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para estimar a área multiplica a quantidade de subpixel pela área total do pixel. Por 

exemplo, seja 0,8 uma proporção da classe Mangue para um pixel k, então a área 

total da classe Mangue naquele pixel será de 0,8 vezes 900 metros quadrados, 

assim a soma de todos esses produtos dará a área estimada da classe Mangue na 

imagem. 

Figura 4.11: Mapa temático raster formado por um limiar, a partir das frações da 

classificação FCM. As imagens correspondem a: (a) Água, (b) Mangue, (c) Floresta e (d) 

Vegetação Arbustiva. 

 

Para ter uma visão melhor dos mapas, os mesmos são apresentados com um 

tamanho maior da figura nos anexos II, III, IV e V. 

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Análises das estimativas  

Quando se pensa em mistura espectral ou em classificação subpixel deseja-se 

que a porcentagem que representa a fração de uma classe k dentro de um pixel seja 

a mais próxima possível a realidade. Nesse sentido, quanto maior for a resolução de 

uma imagem maior será o erro entre a área estimada e a área real. A figura 4.12 

apresenta exemplos de 3 imagens superpostas com duas classes. A imagem (a) 

representa 4 pixels separados por uma linha vermelha, o primeiro da esquerda 

superior pertence a uma classe B e os outros 3 a classe A. A imagem (b) representa 

16 pixels com bordes de amarelo, os 3 primeiros de cor branca pertencem a classe 

A os outros pertencem a classe B, com cor cinza e preto. Por último, a imagem (c) 

tem 256 pixels, aqueles que são brancos e cinza pertencem à classe A os outros a 

classe B. A linha vermelha indica a divisão real entre as duas classes. Este exemplo 

apresenta uma ideia gráfica do que acontece com os trabalhos de classificação e 

estimações de áreas na superfície terrestre. Deste ponto de vista serão analisados 

os resultados das classificações realizadas nesta seção.   

Figura 4.12: Imagem formada com 3 imagens superpostas representando uma mesma área 

e duas classes. Sendo: (a) imagem de 2x2 pixels, (b) imagem de 4x4 pixels e (c) imagem 

de 24x24 pixels. 

 

 

A tabela 4.5 apresenta as áreas estimadas em quilômetros das classes das 

imagens frações. Os valores selecionados foram do classificador de Support Vector 

(a) 
(b) 

(c) 

(D) 
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Machine (SVM) aplicado a imagem Landsat 7 e a imagem RapidEyes, como método 

de classificação tradicional, o classificador Fuzzy C-Means aplicado a imagem 

Landsat 7, com o método de classificação subpixel. As duas últimas colunas da 

tabela representam diferenças entre as áreas, a primeira entre as classes da 

imagem Landsat 7 e as classes da imagem RapidEyes, e a segunda coluna mostra 

a diferença entre as classes da imagem RapidEyes e as classes Fuzzy C-Means da 

imagem Landsat 7.  

Os resultados mostraram que as áreas, em quilômetros, das classes Água, 

Zonas Úmidas, Vegetação arbustiva, Mangue, diminuirão seu tamanho na imagem 

Landsat 7 para a imagem RapidEyes, mas nas outras aumentarão. As classes que 

diminuirão têm como primeira causa a diferença de anos nas que foram adquiridas e 

a diferenças entre os meses. Além disso a resolução espacial da imagem Landsat 7 

faz que as áreas das classes sejam mais globais dado que o campo de visão (IFOV) 

delas é maior, as bordas tendem a ser mais grosas, os elementos que sejam menor 

que 30 metros de área e de radiação menor são adsorvidos pelas classes 

adjacentes de maior área.  

 Da imagem RapidEyes para Fuzzy C-Means da imagem Landsat 7 teve uma 

redução de tamanho com respeito a área. Isto é um fenômeno natural em um 

processo de mistura espectral, se contaram como pixels inteiros todos aqueles que 

pertencem verdadeiramente a uma classe, mas o resto tem dentro mais de uma 

classe por tanto só se conta a fração deste no cálculo de área. Para melhor 

visualização do fenômeno, observar a figura 4.13, que apresenta 4 gráficos de barra 

das áreas em quilômetros por classificador e a linha de tendência.  
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Tabela 4.5: Dados da estatística das áreas em quilômetros quadrados pelos estimadores 

com melhores exatidão: Support Vector Machine para a imagem Landsat e imagem 

RapidEyes e FCM como estimação subpixel para a imagem Landsat.  

Área (Km2)   
e  Classes 

SVM 
(Landsat 

7)  

   Redes 
Neurais 
(RapidEyes) 

 

FCM 
  (Landsat 

Super 
resolução) 

Diferença 

Landsat-
RapidEyes 

RapidEyes 
-FCM 

Água  9,7776 8,9149 7,6058 -0,3514 1,3847 

Mangue  24,3009 22,9786 13,3874 2,9772 6,7231 

Floresta  8,2467 10,6425 8,9872 -1,2371 2,7538 

Vegetação  Arb. 16,9263 13,8930 7,8718 -1,3937 6,6097 

Zonas Úmidas 4,1778 3,8796 3,4265 0,6252 0,7355 

Solo exposto 6,9282 10,2290 5,0338 -0,1466 1,1319 

 
 

 

 

Figura 4.13: Gráficos das áreas estimadas pelos 3 classificadores selecionados 

correspondente a tabela 4.5. 
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A figura 4.14 apresenta um recorte da classe Mangue com as saídas de 2 

classificadores e o método de super resolução. O classificador utilizado na imagem 

Landsat 7 foi o algoritmo FCM, uma saída do método a super resolução e a saída da 

classe mangue para o classificador Redes Neurais para a imagem RapidEyes. Para 

a imagem (a) da figura, considerou-se a classificação com FCM, e depois de 

selecionar aqueles pixels que pertencem a Mague, estes foram reamostrados 

inteiros para uma resolução espacial de 2,5 m. Se realizou uma ampliação de uma 

área menor de cada imagem para comparar as bordas entre as classes, extraindo a 

mesma em uma janela com um zoom. Cada imagem foi levada à dimensão de 3444 

x 3072 pixels no programa ENVI 4.8, exceto a imagem (b) porque foi a dimensão 

que alcançou a imagem Landsat 7 no processo de super-resolução.  
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Figura 4.14: Saídas da Classe Mangue para as imagens Landsat 7 e RapidEyes. (a) 

classe criada pelo método FCM com a imagem Landsat 7; (b) classe criada pelo método a 

super-resolução com a imagem Landsat e (c) classe criada pelo método Redes Neurais com 

a imagem RapidEyes. Nos detalhes observa-se um zoom de uma área menor para 

comparar as bordas da classe 

 

 

(a) 

(b)

) 
 (a) 

(c) 
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A imagem (a) foi redimensionada pelo o método de convolução simples a 12 

vezes seu tamanho no programa ENVI 4.8. E a imagem (c) foi redimensionada pelo 

o método convolação simples a 2 vezes.  Note-se que as bordas da imagem (a) 

estão muito mais dentadas do que as imagens (b) e (c), existindo mais proximidade 

entre (b) e (c) do que (a) e (c). Este resultado foi uns dos esperados para dar 

resposta aos objetivos dessa pesquisa. Posto que uma reamostragem considera o 

pixel da classe como um pixel puro e ao dividir esse pixel leva todos os subpixels a 

mesma classe, trazendo como resultado uma imagem com bordas dentadas. No 

caso que o processo de reamostragem para uma resolução espacial maior, com um 

método de super resolução, levaria todos os subpixels a classe que o algoritmo 

determina para ele definindo as bordas com uma suavidade nas curvas muito maior, 

por isso se aproxima, mais as bordas de uma imagem de alta resolução referente a 

mesma classe de uma mesma área de estudo.  

 Para poder fazer uma comparação de áreas estimada entre as classes, na 

tabela 4.6, se apresenta o número de pixels classificados, a porcentagem e a área 

em quilômetros, por classe e por classificador. Na tabela estão sinalizados com 

preto as áreas estimadas em quilômetros dos classificadores com melhores 

acurácia. Se pode notar que além das diferenças entre imagens e classificadores, 

dos selecionados, os valores estão bastante próximos uns do outro. Isso dá uma 

confiabilidade maior ao resultado em quilômetros a selecionar como área estimada.  

.
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Tabela 4.6: Dados dos números de pontos, porcentagem e área estimadas (Km2) de cada uma das classes dos diferentes classificadores 

estudados.  

  Critérios 
Máximo 

verossimi. 
Mínima 

distancia  
SVM  

Rede 
Neural  

Máximo 
verossim.  

Mínima 
distancia  

SVM 
Rede 

Neural  
Fuzzy        

C-Means  
Fuzzy       

C-Means  
NCLS  

A
gu

a 

Pontos 7.392 9.746 9.599 9.993 189.291 278.075 348.725 359.621 389.872 11.508 8.540 

Por cento 10,06% 13,27% 13,07 13,60% 7,20% 10,59% 13,28% 13,69% 13,85% 15,66% 10,54% 

 Área km2 6,65 8,77 8,64 8,99 4,73 6,95 8,72 8,99 9,75 7,5325 7.686,00 

M
an

gu
e

 

Pontos 22.518 24.132 25.653 23.658 732597 1.013.947 927.223 804.420 264.790 24.221 21.477 

Por cento 30,65% 32,84% 34,92% 32,20% 27,90% 38,61% 35,31% 30,63% 9,41% 32,97% 26,51% 

 Área km2 20,27 21,72 23,09 21,29 18,31 25,35 23,18 20,11 6,62 13,3811 19.329,30 

Fl
o

re
st

a Pontos 7.937 10.659 11.671 8.268 479937 520.936 512.584 469.641 389.872 16.908 12.394 

Por cento 10,80% 14,50% 15,86% 11,25% 18,28% 19,84% 19,52% 17,88% 13,85% 23,01% 15,30% 

Área km2  7,14 9,59 10,50 7,44 12,00 13,02 12,81 11,74 9,75 9,013 11.154,60 

V
e

ge
ta

çã
o

 

A
rb

u
st

iv
a Pontos 23.808 14.934 14.542 20.220 561.425 476.201 496.496 579.259 439.628 12.891 16.674 

Por cento 32,40% 20,33% 19,79% 27,52% 21,38% 18,13% 18,91% 22,06% 15,62% 11,3% 20,59% 

Área km2  21,43 13,44 13,09 18,20 14,04 11,91 12,41 14,48 10,99 7,098 15.006,60 

Zo
n

a 

ú
m

id
a Pontos 7.808 5.960 5.319 6.678 330.081 185.826 155.244 166.478 139.617 5.915 0 

Por cento 10,63% 8,11% 7,24% 9,09% 12,57% 7,08% 5,91% 6,34% 4,96% 8,05% 0,00% 

Área km2  7,03 5,36 4,79 6,01 8,25 4,65 3,88 4,16 3,49 3,4245 0,00 

So
lo

 

ex
p

o
st

o
 Pontos 4.009 8.041 6.688 4.655 332.719 151.065 185.778 246.631 117.212 8.303 4.217 

Por cento 5,46% 10,94% 9,10% 6,34% 12,67% 5,75% 7,07% 9,39% 4,16% 11,30% 5,20% 

Área km2 3,61 7,24 6,02 4,19 8,32 3,78 4,64 6,17 2,93 4,8239 3.795,30 

  Quantidade de pontos da imagem Landsat 
(resolução 30 m de 287X256) 73.472 

Quantidade de pontos da imagem RapidEyes (resolução 5 m 
de  1722X1525) 2.626.050 

Landsat (resolução 30 
m) 73.472   
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Para a construção do mapa booleano a super-resolução utilizou a proposta 

modificada do método de GE et al. (2006). Anteriormente, foi explicado que os 

valores subpixel foram obtidos a partir do algoritmo FCM por ter melhor resultado do 

que o método de Mistura Linear Mínimo Quadrático Restrito a soma 1 e com 

quantidades maiores que zero. Como parte do processo, foram obtidos os mapas 

temáticos de duas classes a resolução original, cada mapa foi criado utilizando as 

frações por encima de um limiar determinado. Isto favoreceu o processo de super-

resolução, uma vez que foram manipuladas duas classes, uma de interesse e outra 

como o resto da imagem (background), a classe de interesse guarda os pixels que 

devem ser divididos e sua quantidades subpixels. Então na hora de fragmentar o 

pixel o método dar ênfase na posição daqueles grupos de subpixels de interesse, e 

o resto como se fosse um filtro foi pintado de preto (Figura 4.15). Para ter uma visão 

melhor dos mapas, os mesmos são apresentados com um tamanho maior da figura 

nos anexos VIII até XII. 

Figura 4.15: Mapas temáticos a super-resolução pelo método modificado de GE et al. 

(2006). As imagens correspondem a: (a) Água, (b) Mangue, (c) Floresta e (d) Vegetação 

Arbustiva. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Outra forma de visualizar quanto próximo ou não se encontra um resultado do 

outro é sobrepor dois mapas raster e fazer uma álgebra de mapas. Neste caso como 

as classes de interesse são de valor 255, se processou no programa ENVI as 

classes entre a saída da classificação feita na imagem RapidEyes e a o mapa super 

resolução baseado na imagem Landsat 7 (Figura 4.16). A álgebra de mapas levou a 

seguinte formula no Band Math do ENVI 4.8: 

(float(b1) – float(b2) +255)/2 

Figura 4.16: Mapas raster das diferenças das classes Água, Mangue, Floresta e 

Vegetação Arbustiva da classificação com Redes Neurais na imagem RapidEyes versus o 

mapa a super-resolução da imagem Landsat 7.  As imagens correspondem a: (a) Água, (b) 

Mangue, (c) Floresta e (d) Vegetação Arbustiva. 

 

As diferenças dos mapas raster foram construídos a partir das saídas 

individuais por classes da classificação com Redes Neurais sobre a imagem 

(a) (b) 

(c) (d) 
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RapidEyes (imagem 1), versus a saída da classificada pelo método FCM e 

transformado com um método de super-resolução da imagem Landsat 7 (imagem 2). 

Portanto, o valor 0 correspondente à cor preta, significam que parte da imagem (2) 

não está presente na imagem (1), a cor cinza significa que todas as áreas coincidem 

nas duas imagens, e a cor branca significa área da imagem (1) que não está 

presente na imagem (2). Note se que em cada uma das classes existem áreas com 

zonas brancas, e que são notáveis, isto vem dado pelos mesmos resultados que se 

tem mostrado na tabela 4.6 e na figura 4.13 onde se descreve que a área estimada 

pela classificação subpixel é menor que a área estimada pela classificação clássica, 

e essa diferencia em números se reflete significativamente nos mapas de 

diferencias. Outra causa pela qual as diferenças entre as áreas das classes são 

notáveis é pelas diferenças de datas de aquisição das imagens, somado a isso as 

datas correspondem a um período chuvoso e outra ao período seco.  Para ter uma 

visão melhor dos mapas, os mesmos são apresentados com um tamanho maior nos 

anexos XV até XVIII. Também nos anexos apresentam os resultados dos vetores 

das classes. Esses vetores foram construídos no programa de suporte a pesquisa, 

mas eles não têm uma saída em formato shape que posa visualizar em ambiente 

GIS.  

Os dados foram rodados em um computador com processador Intel (R) Core 

(TM) 2 Duo a 2,94 GHz com 2 GB de RAM. O método proposto para construir um 

mapa a super-resolução levou 31 segundos, isto com um recorte de 287 x 256 pixels 

da imagem Landsat, a saída do mapa raster a super-resolução foi de 3444 x 3050 

pixels, o que resolução espacial de 2,5 metros, levando em conta que um pixel foi 

dividido em 12 x 12. As bordas das classes em geral deram um nível de detalhe 

muito mais refinado do que a classificação tradicional, como foi esperado.   

 

Discussão 

A resolução espacial de uma imagem é quem define a menor área medida na 

superfície terrestre dentro de um pixel, assim como o menor objeto que é possível 

representar, então existe uma estreita relação entre resolução espacial e escala de 

um mapa.  Uma forma rápida de saber qual é a resolução espacial máxima para a 

escala de um trabalho, e assim selecionar a imagem, é revisando algumas tabelas 



115 
 

em manuais de cartografia (Tabela 4.7), onde se calcula a relação entre unidade 

mínima a cartografar e a resolução da imagem.  

Tabela 4.7: Tabela de relação entre resolução espacial e escala numérica.  

Resolução espacial Escala 

1 metros 1:2.000 

5 metros 1:12.000 

10 metros 1:25.000 

20 metros 1:50.000 

30 metros 1:80.000 

80 metros 1:200.000 

1000 metros 1:1.500.000 

A criação da construção de um mapa a partir das imagens Landsat 7 ETM teria 

uma escala máxima de 1:80.000, segundo a tabela 4.6. Se, utilizada a banda 

pancromática para diminuir sua resolução espacial paraa 15 metros usando um 

método de Spectral Sharpening, como o de Grand Schmidt, implementado no Envi 

4.8, por exemplo, poderia se criar trabalhos cartográficos com melhor escala, através 

de uma classificação tradicional. Uma classificação subpixel poderia aumentar a 

escala, posto que as bordas dos objetos se tornam mais detalhada, contudo, é 

necessária cautela, porque a partir de uma classificação subpixel não se consegue 

identificar novas classes, embora alguns objetos menores que os pixels, mas 

pertencentes às classes em estudo sejam possíveis detectar.    

Com o método de GE et al. (2006) modificado, se consegue dividir um pixel da 

imagem em 12 x 12 subpixels, levando em conta está lógica, então a resolução 

espacial dos mapas raster elaborados com o processo passa a ser de 2,5 metros. 

Este resultado ajuda a construir um mapa com uma escala maior que os obtidos 

com métodos tradicionais, mas deve-se ter cuidado porque os classificadores 

subpixel não são capazes de encontrar novas coberturas, em função da resolução 

espacial da imagem. Isso estabelece um limite entre a escala de alguns métodos de 

super-resolução, uns desses métodos foi o desenvolvido neste artigo. Aconselha-se 

utilizar a escala correspondente a uma resolução espacial maior próxima à 

resolução espacial da imagem em estudo.   

No artigo de GE et al. (2006) foi testado o método em um pixel de uma imagem 

3 x 3, utilizando as informações de seus vizinhos. Como tarefa principal dessa 
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pesquisa testou o método de super-resolução, implementando em imagens de 

satélites de média resolução espacial (Landsat 7), mas esse método só atendeu as 

características do pixel no exemplo feito por GE e colaboradores. Dessa forma, foi 

necessário realizar modificações que permitissem adequar o método a imagens de 

satélites. Dessa forma, os mapas raster a super-resolução tiveram um resultado 

aceitável, porém, mostraram ainda imprecisão na definição das bordas. Nesse 

sentido, na continuidade da pesquisa faz-se necessário mais testes em áreas de 

maior dimensão, visando melhorar o processo de desenho das bordas dos 

polígonos.  

O método NCLS apresentou nos seus resultados, em algumas áreas, 

quantidades de subpixel com valores aproximadamente de 0,5 em cada um dos 

vizinhos de várias janelas 3 x 3 inclusa em determinadas classes. Isto aconteceu 

com a classe Mangue, que embora tenham zonas com grupos de pixels com valores 

altos, detectou-se que na etapa de coleta de dados, tinha áreas pequenas de 

desmatamento que afetavam os resultados da classificação e sua compreensão, isto 

pode ser a causa principal do problema. É bom perceber que a ocorrência deste 

problema nas bordas de uma classe pode fazer sentido, porque as bordas nos alvos, 

fundamentalmente Vegetação, sempre tem uma área de transição, onde a espécie 

tende a ser mais dispersa, e não tem a densidade suficiente para que a refletância 

correspondente ao pixel não reflita exatamente igual à de uma área coberta 

unicamente por essa cobertura.  Por essa segunda causa o classificador não foi 

capaz de ter melhores resultados.  

Nos mapas raster de diferenças de classes, não se conseguiu uma 

superposição correta entre os mapas raster criados pelo método de super-resolução 

e os criados pelo classificador Redes Neurais na imagem RapidEyes. Isto foi em 

função do não georreferenciamento da imagem RapidEyes e o deslocamento 

espacial dela influiu no resultado, mas os mapas raster foram carregados no 

programa ENVI 4.8 e “linkados” uns com outros, e conseguiu perceber que a 

diferença entre uma área mapeada e a outra são parecidas.        
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5. CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. Conclusão  

Neste trabalho demonstra-se que é possível utilizar a modificação do método 

de borda de GE et al. (2006) para construir mapas temáticos raster a super-

resolução. Assim como também é possível estimar áreas com maior exatidão do que 

uma classificação tradicional em uma imagem de media resolução espacial, e 

mapear essas áreas com uma resolução espacial mais elevada. 

O algoritmo proposto foi descrito em uma imagem proposta de 24 pixels. Esta 

imagem tem problemas de contornos comumente existente em imagens de satélites, 

fazendo que o algoritmo seja possível de implementar em um programa e testar em 

imagem de media resolução.  

O algoritmo foi executado com um recorte de 287 x 256 pixels de uma imagem 

Landsat 7 ETM pertencente à APA do Pratigi, localizada no Baixo Sul da Bahia, no 

Brasil. Foram estimadas as classes de Manguezal, Zonas úmidas, Floresta, 

Vegetação Arbustiva, Solo Exposto e Água com o método de Mistura Linear de 

Mínimos Quadrados Restrito a soma 1, e quantidades de subpixels iguais a zero. 

Em comparação com o estimado de 4 classificadores com algoritmos tradicionais 

(Distância Mínima, Máxima Verossimilhança, Support Vetor Machine e Redes 

Neurais). Assim como, também com as classes de Mangue, Floresta, Vegetação 

Arbustiva, Solo Exposto, Água e Zonas Úmidas para o método Fuzzy C-Means. 

Explica-se a modificação do método de bordas proposto no de artigo GE et al. 

(2006), e quais são algumas das suas dificuldades para o funcionamento na pratica. 

Fez-se uma comparação visual e quantitativa das áreas estimadas pelos métodos 

com maior exatidão.   

O principal resultado encontrado nessa pesquisa foi a criação de mapas a 

super-resolução pelo método modificado de GE et al. (2006), processado para 
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imagem Landsat 7, que apresentou melhor detalhamento e uma área 

estimada/classificada versus imagem de alta resolução (RapidEyes). 

 

5.2. Recomendações 

A título de continuidade dessa pesquisa, observa-se que: 

1- Devem-se ajustar as datas das imagens utilizadas para as análises. 

Eliminando a cobertura nuvens da imagem Landsat 7 ETM+ 

correspondentes a data da imagem RapidEyes.  

2- Testar o método com imagens completas ou com um mosaico para medir o 

grau de complexidade para um uso mais técnico e prático.  

3- Testar o método de Redes Neurais de Hopfield para mapeamento super-

resolução, e comparar resultados com o proposto neste artigo.  

4- Implementar uma função que exporte os vetores a formato shape para ser 

utilizados em programas de SIG. 
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Anexo I: Breve descrição do programa AnSSR, Analises Subpixel e Super 

Resolução.  

O programa AnSSR nasceu de um projeto de pesquisa para o desenvolvimento 

de algoritmo de classificação subpixel e algoritmos de super-resolução que as bases 

de entradas foram as frações de uma classificação subpixel.  

Em princípio carrega imagens multiespectrais de tipo tif, jpg. O ambiente é muito 

parecido com versões anteriores ao programa ENVI 4.8, de esta forma permite 

trabalhar com várias janelas a mesma vez e trabalhar com mais de um monitor.   

O programa conta com um menu principal que um grupo de procedimentos 

agrupados por temas, assim como métodos de Analises Espectral Linear, Analises 

Espectral não Linear, Algoritmos para analises e transformações de Superfícies, 

Algoritmos de super-resolução em Análises Espacial, Matriz de confusão e índices 

de exatidão em classificação, e em vector algoritmo para transformar em vector as 

classificações, figura 4.16. 

Figura 4.16: Vista principal do programa AnSSR. 

 

Os métodos implementados neste programa foram programados seguindo 

fielmente os algoritmos estudados durante o desenvolvimento da pesquisa nos 

artigos, exemplo algoritmos como Fuzzy C-Means, de Mistura Espectral lineal.  

O Programa carece de um método que exporte os vectores criados a partir de 

uma classificação a formato shape. Também os mapas rasters não conseguem se 

manter georreferenciados.  

As classificações subpixels sempre terão como saídas uma imagem fração por 

classe, como também todas as saídas dos mapas rasters, ver figura 4.9 e 4.10. 

No menu de superfície, o pesquisador consegue levar a imagem a refletância 

aparente, consegue fazer cálculo de área estimada por classe, reduzir a dimensão 

da imagem por método de convolação, e fazer comparação entre duas imagens. No 

processo de cálculo de área o pesquisador construí os mapas a partir das 
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classificações com um limiar por classe, tem a possibilidade de testar mais de um 

limiar e visualizar o resultado em cada mudança.  Com o método de comparação 

simples de mapas raster, analisa-se quanto de ganho ou de perda se teve entre um 

mapa raster e outro, ver figura 4.15.  

No menu Analises espacial encontra-se implementado o algoritmo descrito e 

proposto neste trabalho para a criação de mapas rasters a super-resolução. Os 

resultados desse processo são guardados em formato tif diretamente nu diretório 

onde encontra-se a imagem de estudo.  

No menu classificação encontra-se implementado o cálculo da matriz de 

confusão, e dentro dela mostra-se os índices de exatidão e Tau.  
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Anexo II: Mapa temático Mangue com resolução de 30 metros 

Mapa temático raster da classe Mague criado a partir do classificador fuzzy C-

Means e um limiar selecionado, com a imagem Landsat 7 ETM+. 
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Anexo III: Mapa temático Floresta com resolução de 30 metros 

Mapa temático raster da classe Floresta criado a partir do classificador fuzzy C-

Means e um limiar selecionado, com a imagem Landsat 7 ETM+. 
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Anexo IV: Mapa temático agua com resolução de 30 metros 

Mapa temático raster da classe Agua criado a partir do classificador fuzzy C-

Means e um limiar selecionado, com a imagem Landsat 7 ETM+. 
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Anexo V: Mapa temático Vegetação Arbustiva com resolução de 30 metros 

Mapa temático raster da classe Vegetação Arbustiva criado a partir do 

classificador fuzzy C-Means e um limiar selecionado, com a imagem Landsat 7 

ETM+. 
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Anexo VI: Mapa temático solo exposto com resolução de 30 metros 

Mapa temático raster da classe Solo Exposto criado a partir do classificador fuzzy 

C-Means e um limiar selecionado, com a imagem Landsat 7 ETM+. 
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Anexo VII: Mapa temático Mangue a super-resolução 

Mapa temático raster a super-resolução da classe Mangue criado a partir do 

método de (GE et al.2006) modificado, com a imagem Landsat 7 ETM+. 
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Anexo VIII: Mapa temático Floresta a super-resolução 

Mapa temático raster a super-resolução da classe Floresta criado a partir do 

método de (GE et al.2006) modificado, com a imagem Landsat 7 ETM+. 
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Anexo IX: Mapa temático Agua a super-resolução 

Mapa temático raster a super-resolução da classe Agua criado a partir do método 

de (GE et al.2006) modificado, com a imagem Landsat 7 ETM+. 
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Anexo X: Mapa temático Vegetação arbustiva a super-resolução 

Mapa temático raster a super-resolução da classe Vegetação Arbustiva criado a 

partir do método de (GE et al.2006) modificado, com a imagem Landsat 7 ETM+. 
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Anexo XI: Mapa temático Solo exposto a super-resolução 

Mapa temático raster a super-resolução da classe Solo Exposto criado a partir do 

método de GE et al.(2006) modificado, com a imagem Landsat 7 ETM+. 
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Anexo XII: Mapa temático de mangue a partir de RapidEyes  

Mapa temático raster da classe Mangue criado a partir do classificador SVM com 

a imagem RapidEyes. O resultado foi transformado para mostrar só a classe de 

interesse. 
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Anexo XIII: Mapa temático de floresta a partir de RapidEyes  

Mapa temático raster da classe Floresta criado a partir do classificador SVM com 

a imagem RapidEyes. O resultado foi transformado para mostrar só a classe de 

interesse. 
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Anexo XIV: Mapa temático de agua a partir de RapidEyes  

Mapa temático raster da classe Agua criado a partir do classificador SVM com a 

imagem RapidEyes. O resultado foi transformado para mostrar só a classe de 

interesse. 
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Anexo XV: Mapa temático de Vegetação Arbustiva a partir de RapidEyes 

Mapa temático raster da classe Vegetação Arbustiva criado a partir do 

classificador SVM com a imagem RapidEyes. O resultado foi transformado para 

mostrar só a classe de interesse. 
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Anexo XVI: Resultado de diferencias entre mapas (Mangue) 

Mapa raster de diferencias da classe Mangue a super-resolução na imagem 

Landsat contra a classificação Support Vector Machine em na imagem RapidEyes.    
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Anexo XVII: Resultado de diferencias entre mapas (Floresta) 

Mapa raster de diferencias da classe Floresta a super-resolução na imagem 

Landsat contra a classificação Support Vector Machine em na imagem RapidEyes.    
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Anexo XVIII: Resultado de diferencias entre mapas (Agua) 

Mapa raster de diferencias da classe Agua a super-resolução na imagem 

Landsat contra a classificação Support Vector Machine em na imagem RapidEyes.    
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Anexo XIX: Resultado de diferencias entre mapas (Vegetação Arbustiva) 

Mapa raster de diferencias da classe Vegetação Arbustiva a super-resolução na 

imagem Landsat contra a classificação Support Vector Machine em na imagem 

RapidEyes.    
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Anexo XX: Mapa raster de vector da classe Mangue 

Mapa raster de vector da classe Mangue extraído do processo de super-

resolução na imagem Landsat.   
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Anexo XXI : Mapa raster de vector da classe Floresta 

Mapa raster de vector da classe Floresta extraído do processo de super-

resolução na imagem Landsat.   
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Anexo XXII: Mapa raster de vector da classe Agua 

Mapa raster de vector da classe Agua extraído do processo de super-resolução 

na imagem Landsat 7 ETM+.   
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Anexo XXIII: Mapa raster de vector da classe Vegetação Arbustiva 

Mapa raster de vector da classe Vegetação Arbustiva extraído do processo de 

super-resolução na imagem Landsat 7 ETM+.   
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