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RESUMO 

 

Neste trabalho o objetivo é analisar temporalmente a urbanização (área antropizada) do 

entorno da Esec Raso da Catarina a partir de imagens do satélite Landsat 5 e Landsat 8 dos 

anos de 1987 e 2015. O estudo abrange os municípios de Jeremoabo, Paulo Afonso e 

Rodelas, no estado da Bahia, Brasil. Foram aplicadas técnicas de processamento digital de 

imagens, como correção radiométrica e geométrica, classificação não supervisionada por 

pixel com o classificador KMédias. Efetuou-se uma análise de exatidão, através de 

matrizes de confusão onde se calculou os erros de comissão, omissão e o coeficiente de 

Kappa. Durante 28 anos, houve um crescimento bastante considerável nas áreas 

antropizadas (1.512,87 Km
2
) e nas áreas Gramíneo lenhosa/área em processo de 

antropização (2.233,20 Km
2
). A utilização de imagens de satélite possibilitou a análise da 

evolução dos cenários da cobertura da Terra em distintas épocas, mostrando a real situação 

do processo de antropização na região. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Em toda parte do planeta as aglomerações humanas têm modificado não só a estrutura 

física como também biótica do hábitat, afetando a biodiversidade local (MENDONÇA e 

ANJOS, 2006). O ambiente urbano é a resultante das interações entre fatores ambientais, 

biológicos e socioeconômicos, onde o meio edificado pela atividade antrópica predomina 

sobre o meio físico, causando grandes alterações sobre o ambiente e a qualidade de vida 

dos seres que lá habitam (LOMBARDO, 1990).  

Na região do entorno da Esec do Raso da Catarina esses fenômenos da expansão das 

aglomerações humanas e de sua infraestrutura de apoio que vem modificando a 

biodiversidade, através da ação antrópica, no qual deparamos com muitas transformações, 

tal quais as grandes obras de engenharia executadas em estradas, rios, lagos, drenagem, 

barragens para agricultura e a geração de energia elétrica. 

Para resolver os problemas causados por essas aglomerações, que consequentemente 

acarreta e aumentando ainda mais o processo de antropização, há necessidade de se 

elaborar um planejamento sustentável. Nesse sentido, o primeiro passo é obter as 

informações dos usos atuais do solo com o objetivo de fundamentar uma proposta de 

planejamento e controle da ocupação futura. Os mapas gerados a partir de imagens satélites 

atuais e de acervo permitem o acompanhamento da evolução dessa urbanização.   

Com a utilização de técnicas de Sensoriamento Remoto que utilizam as características 

espectrais, espaciais e temporais dos dados adquiridos pelo satélite, subsidiam análises 

profundas dos fenômenos urbanos, tais como adensamento populacional, uso inadequado 



do solo, conservação de energia, invasão de terras e fornecendo uma ferramenta eficiente 

para a adequação do planejamento à expansão urbana (LIU, 2006). 

Para Chuvieco (2002), a detecção de alterações a partir do Sensoriamento Remoto pode ser 

abordada comparando imagens previamente classificadas, desde que tenham as mesmas 

classes de legenda, obtendo-se uma série temporal de cartas da cobertura do solo. Neste 

contexto a análise multitemporal, que consiste na extração de informações provenientes de 

um mesmo local obtido em momentos distintos, permite detectar as mudanças pelas 

variações presentes na série analisada (LANGLEY et al., 2001). Este tipo de análise é de 

imprescindível importância para a monitorização de áreas desflorestadas, unidades de 

conservação ou acompanhar a ocupação de determinada região (MASELLI, 2004). 

Portanto, neste estudo o objetivo é analisar temporalmente o processo da urbanização (área 

antropizada) do entorno da Esec Raso da Catarina a partir de imagens do satélite Landsat 5 

e Landsat 8. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Área de Estudo 

 

Abrange os municípios de Jeremoabo, Paulo Afonso e Rodelas, no estado da Bahia, Brasil, 

região do entorno da Esec Raso da Catarina (retângulo envolvente), conforme Figura 1. 

 

 
Fig. 1 Localização da área de estudo (retângulo envolvente), entorno da região da Esec Raso da 

Catarina, Jeremoabo, Paulo Afonso e Rodelas, Bahia, Brasil. 

 

A Esec Raso da Catarina é uma Unidade de Conservação Federal de proteção integral, 

criada pelo Decreto nº 89.268/84, como Reserva Ecológica Raso da Catarina, sendo 



recategorizada para Esec Raso da Catarina pela Portaria n° 373/2001. Tem extensão de 

8.720 Km
2
 (OLIVEIRA e CHAVES, 2010), sendo a segunda maior unidade de 

conservação de proteção integral no estado da Bahia (LUGARINI et al., 2012). 

A Esec Raso da Catarina está inserida em um setor do Semiárido brasileiro, com déficit 

hídrico muito acentuado e precipitações médias anuais de é de 600 mm período chuvoso 

pode ocorrer de dezembro a fevereiro. Deficiência hídrica bastante elevada e os baixos 

índices de precipitações pluviométricas condicionam um clima considerado entre o 

semiárido e o desértico, bastante seco e quente, o que acarreta uma extrema rusticidade de 

suas caatingas, Caatinga com vegetação predominantemente arbustiva densa (SEI, 1999, 

SÁ et al., 2003; AB’SABER, 2006; PAES e DIAS, 2008). 

 

2.2 Aquisição de dados 

 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas imagens orbitais Landsat 5 e 8, para um 

período de 28 anos (07/10/21987 e 21/11/2015 - linha 67, cenas 216), obtidas por meio de 

download gratuito do catálogo de imagens do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e United States Geological Survey (USGS). 

 

2.3 Pré-processamento 

 

Foram aplicadas técnicas de processamento digital de imagens, como correção 

radiométrica e geométrica no sistema Quantum GIS versão 2.14.1. 

A correção radiométrica foi realizada através da correção atmosférica denominada DOS1 - 

Dark Object Subtraction, presente no complemento SCP para imagens do Landsat. 

Para a correção geométrica utilizou-se a técnica de georreferencimento do QGIS utilizou-

se a imagem já georreferenciada do Landsat 8 para corrigir as imagens Landsat 5.  

O processamento digital das imagens foi realizado utilizando o sistema SPRING - Sistema 

de Processamento de Informações Geográficas/INPE versão 5.3. Foram usadas as bandas e 

composição R(5) G(4) B(3) para Landsat  5 e R(6) G(5) B(4) para a Landsat 8 (Figura 2). 

 



 
Fig. 2 Imagem Landsat 5 R4G4B2 e Imagem Landsat 8 R5G4B3 na região da Esec Raso da Catarina, 

nos municípios de Jeremoabo, Paulo Afonso e Rodelas, Bahia, Brasil. 

 

2.4 Classificação das imagens  

 

As imagens geradas após o pré-processamento e composição foram realizadas diferentes 

testes de segmentações utilizando o método Crescimento de Regiões para com diferentes 

similaridades e áreas (10-10; 15-15; 20-20; 25-25; 30-30; 35-35; 40-40; 45-45 e 50-50), as 

quais não apresentaram bons êxitos nos processos de segmentação para os diferentes 

sensores utilizados. Após esta etapa foi executada a classificação não supervisionada por 

pixel com base no classificador KMédias, que também foram realizados diferentes testes 

para os temas e interações (3-3; 4-3; 5-3; 6-3; 7-3; 8-3; 9-3 e 10-3), dentre os testes 

realizados o que melhor representou a real situação, utilizada na classificação das imagens, 

foi o com tema 5 e interação 3, com base na informação espectral das bandas selecionadas. 

O algoritmo KMédias é um classificador não supervisionado que utiliza uma abordagem de 

agrupamento. O espaço de atributos da imagem é partido em K grupos. A partir dessa 

situação inicial, cada pixel da imagem é alocado ao centro mais próximo segundo a 

distância euclidiana (CORREIA et al., 2004). 

No Quadro 1 são apresentadas as classes consideradas neste trabalho e o aspecto 

apresentado pelo conjunto de pixels para a classificação. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Quadro 1 Padrão das classes da classificação não supervisionada com o classificador KMédias, tema 5 

e interação 3, para o sensor Landsat 8 - 2015. 

Classe Landsat 8 2015 

(R5G4B3) 

Landsat 8 2015 

Classificada 

 

 

 

Área antropizada  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gramíneo lenhosa/área em processo de antropização 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Vegetação densa/perenifólia 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Vegetação rasteira/Caatinga arborizada 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Corpos d’água 

 

 
 

 

 
 

 

2.5 Validação e ajustes 

 

Após realizada a classificações, efetuou-se uma análise de exatidão, através de matrizes de 

confusão onde se calculou os erros de comissão (pixels de outras classes que foram 

atribuídos à classe de referência) e omissão (pixels pertencentes a uma classe de referência 

que foram atribuídos a outras classes) para cada classe, bem como a exatidão no utilizador 

e no produtor, sendo o cálculo do coeficiente Kappa de acordo com Landis e Koch (1977). 

Após a validação da classificação foi feita uma edição da classificação para eliminar 

possíveis erros e omissões visando o refinamento das regiões classificadas, considerando 

verificação e interpretação visual do resultado. 

 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados do mapeamento podem ser observados nas Figuras 3 e a Tabela 1 que 

apresenta a comparação das áreas (em km
2
) de uso da Terra em dois períodos distintos, 

1987 e 2015. 

 

 
Fig. 3 Cobertura da Terra na Estação Ecológica do Raso da Catarina e do seu entorno nos anos de 

1987 e 2015. 

 

Tabela 1 Comparação da cobertura da Terra de 1987 e 2015. 

 

Classes 

Área (Km
2
)  

Diferença 

1987 2015  

1. Área antropizada  83,02 1.512,87 1429,85 

2. Gramíneo lenhosa/área em processo de antropização 342,80 2.576,00 2.233,20 

3. Vegetação densa/perenifólia  1.604,42 319,70 -1284.72 

4. Vegetação rasteira/Caatinga arborizada 5.007,84 2.777,45 -2.230,39 

5. Corpos d’água 1,75 1,33 -0,42 

Área total das classes 7.039,83 7.187,35 147,52 

 

 

Dentro de um determinado espaço de tempo, 28 anos, houve um crescimento considerável 

nas áreas antropizadas (1.512,87 Km
2
) e nas áreas Gramíneo lenhosa/área em processo de 

antropização (2.233,20 Km
2
). 



Neste estudo comparativo houve diminuição do perímetro referente às áreas com cobertura 

vegetal com redução de 1284.72 km
2
 para Vegetação densa/perenifólia e 2.230,39 km

2
 

para Vegetação rasteira/Caatinga arborizada.  

As áreas antropizadas classificadas são e estão principalmente nas áreas urbanas e nas suas 

proximidades (Figura 4). Estas comunidades do entorno da Esec Raso da Catarina fazem 

parte das áreas onde vem acontecendo transformações e intervenções humanas ao longo do 

tempo, alterações no relevo e no solo, crescimento das áreas agrícolas irrigadas, 

construções de barragens, estradas e rodovias.   

Apesar das comunidades do entorno da Esec Raso da Catarina terem densidades 

populacionais pequenas e modelos de ocupações diferentes do que é materializado no 

urbano, torna-se preocupante o crescimento destas comunidades nas proximidades da Esec, 

pois o crescimento destas comunidades podem ainda mais afetarem uma forte e contínua 

pressão antrópica do meio ambiente na Esec Raso da Catarina e do seu entorno.    

 

 
Fig. 4 Comunidades do entorno da Esec Raso da Catarina. 

 

Dente as comunidades do entorno da Esec Raso da Catarina podemos destacar a cidades de 

Jeremoabo e a comunidade de Canché, Figura 5 e 6, nas manchas brancas e azuladas que 

apresentam-se a expansão e evolução destas áreas urbanas de 1987 e 2015, para a cidade 

de Jeremoabo e a comunidade Canché, as quais na classificação ficaram presentes nas 

áreas atropizadas, sendo que para as imagens Landsat 5 e 8 as áreas urbanas confundiram-

se com solos expostos, estradas, vias e rodovias. Na Figura 6, observa-se as áreas irrigadas 

em trechos das margens do rio Vaza Barris, o que favorece na composição (R5G4B3) uma 

maior refletância da vegetação sadia na área, como também podemos observar nas áreas 

abertas, resultantes do manejo do solo. 

 



 
Fig. 5 Mancha urbana da cidade de Jeremoabo, Bahia, Brasil, nas Imagens do Satélite Landsat 5 - 

1987 (R4G3B2) e Landsat 8 - 2015 (R5G4B3). 

 

 
Fig. 6 Mancha urbana e comparação da evolução das áreas irrigadas, comunidade de Canché, nas 

Imagens do Satélite Landsat 5 - 1987 (R4G3B2) e Landsat 8 - 2015 (R5G4B3). 

 

Na classificação da imagem Landsat 5 (Tabela 2), o maior erro de comissão foi observado 

para a classe 2 (Gramíneo lenhosa/área em processo de antropização), com 25%, já para a 

omissão foram observados para a classe 1 (área antropizada) com 14% e classe 5 (corpos 

d’água) com 10%, as classes 3 (vegetação densa/perenifólia) e classe 4 (vegetação 

rasteira/Caatinga arborizada) tiveram melhores desempenhos   do classificador, ambas com 

100%.  Acurácia de sua exatidão global de 95%, e o valor de Kappa, igual a 0,94 

(comissão) e 1 (omissão), considerado como excelente segundo Landis e Koch (1977). 

 
Tabela 2 Matriz de erro para as classes da cobertura do solo geradas pelo KMédias a 

partir da composição (R4G3B2) do Landsat 5 - 1987. 

 Classes 1 2 3 4 5 Comissão (%) Omissão (%) 

R
ef

er
ên

ci
a

 (
%

) 1 86 0 0 0 0 0 14 

2 13 97 0 0 6 25 3 

3 1 3 100 0 3 1 0 

4 0 0 0 100 1 0 0 

5 0 0 0 0 90 0 10 

Quantidade de pixels 342 251 3006 57640 365  - -  

 

 

 

Na classificação da imagem Landsat 8 (Tabela 4), o maior erro foi observado apenas na 

classe 1 (área antropizada), com 13%. O maior erro de omissão foi observado para a classe 



1 (área antropizada) com 4%, classe 5 (corpos d’água) com 3% e classe 4 (vegetação 

rasteira/Caatinga arborizada) com apenas 1% de erro de omissão, as demais não 

apresentaram omissão. A melhor classificação foi encontrada para a classe 2 (gramíneo 

lenhosa/área em processo de antropização), 3 (vegetação densa/perenifólia), ambas com 

100%, e classe 4 (vegetação rasteira/Caatinga arborizada) com 99%.  Acurácia de sua 

exatidão global de 98%, e o valor de Kappa, igual a 0,96 (comissão) e 0,98 (omissão), 

excelente (LANDIS; KOCH, 1977). 

 

 
Tabela 3 Matriz de erro para as classes da cobertura do solo geradas pelo KMédias a 

partir da composição (R5G4B3) do Landsat 8 - 2015. 

       Classes 1 2 3 4 5 Comissão (%) Omissão (%) 

R
ef

er
ên

ci
a

 (
%

) 1 96 0 0 0 0 13 4 

2 3 100 0 0 0 0 0 

3 1 0 100 1 1 0 0 

4 0 0 0 99 2 0 1 

5 0 0 0 0 97 0 3 

Quantidade de pixels 284 17504 22859 9970 187  -  - 

 

O método da classificação não supervisionada com o classificador KMédias obteve 

excelente desempenho para os dois períodos analisados e observados. Os resultados 

comprovam o excelente desempenho da classificação a partir da relação das matrizes de 

erro apresentados.  
 

4. CONCLUSÃO 

A proposta para o mapeamento a partir de técnicas de Sensoriamento Remoto promoveu a 

visualização da dinâmica temporal da cobertura da Terra do entorno da Esec Raso da 

Catarina. Assim, a utilização das imagens Landsat 5 e Landsat 8, através da classificação 

não supervisionada por pixel com o classificador KMédias permitiu reconstituir os 

cenários da cobertura da Terra e quantificá-los.  

As análises preliminares de suas principais classes como área antropizada e cobertura 

vegetal (gramíneo lenhosa/área; vegetação densa/perenifólia e vegetação rasteira/caatinga 

arborizada) permitiram uma modelagem do cenário atual em uma área ambientalmente 

importante em um ecossistema sob pressão.  

Dessa forma, verifica-se a necessidade de monitoramento das atividades exploratórias que 

aceleram o processo de antropização do entorno da Esec Raso da Catarina a fim de 

minimizar os impactos causados anos após nesta área. 
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