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Resumo: Este trabalho teve como objetivo estimar as mudanças na cobertura do solo do município de 
Pelotas, RS entre os anos de 1985 a 2010, através da utilização de ferramentas de sensoriamento 
remoto, com uso de imagens LANDSAT. Foram obtidas imagens do satélite Landsat5, de 17/08/1985 e 
02/05/2010, que abrangem o município de Pelotas, RS. As imagens foram classificadas pelo método 
de Classificação Supervisionada por Máxima Verossimilhança (MaxVer). Os resultados para a área 
total de Pelotas apontaram uma diminuição do Solo Exposto/ Areia em 15,12%, um aumento da área 
de Vegetação Arbórea/ Mata Nativa em 8,05%, um aumento da Área Urbanizada em 6,44%, 
diminuição da área de mananciais com sedimentos em 0,29%, um aumento da área de mananciais 
sem arraste de sólidos em 0,28% e um aumento da classe Agricultura/Pastagem em 0,63%. Entre 
1985 e 2010, ocorreu uma diminuição de área de solo exposto e areia e aumento de área urbanizada 
no perímetro urbano.  
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REMOTE SENSING UTILIZED IN ANALYSIS OF LANDCOVER 
CHANGES IN THE CITY OF PELOTAS, RS 

 
Abstract: This study aimed to estimate the changes in land cover in the city of Pelotas, Brazil between 
the years 1985-2010, through the use of remote sensing tools, using Landsat images. Satellite images 
were obtained Landsat5 of 08/17/1985 and 02/05/2010, covering the city of Pelotas, Brazil. The 
images were classified by the method of Unsupervised Classification by Maximum Likelihood 
(MaxVer). The results for the total area of Pelotas showed a decrease in Bare Soil / Sand in 15.12%, 
an increase in the area of Arboreal Vegetation / Native Forest at 8.05%, an increase of Urbanized 
Area in 6.44% decrease the watershed area with sediments 0.29%, an increase of area sources 
without drag solids 0.28% and an increase of Agriculture class / Grasslands in 0.63%. Between 1985 
and 2010, there was a decrease of exposed soil and sand area and increase of urban area within the 
city limits. 

 
Keywords: Land use, automatic classification, GIS. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Os processos de urbanização tem sido um grande problema ambiental devido aos seus 

impactos negativos sobre o meio ambiente. A urbanização provoca um aumento nas áreas de 
impermeabilização do solo decorrentes da pavimentação das vias públicas (TUCCI, 2012; POLETO, 
2014), além de aumentar a geração de esgotos domésticos e de resíduos sólidos que muitas vezes são 
destinados de modo inadequado, e que acabam se depositando nas redes de drenagem das cidades. 
Esta disposição final inadequada favorece o acúmulo destes resíduos nas tubulações de esgoto e águas 
pluviais, que com a precipitação são carregados para pontos mais baixos da rede de drenagem, 
entupindo as mesmas, provocando enchentes e com elas a transmissão de doenças de veiculação 
hídrica (TUCCI, 2012; SILVA et al., 2014). 

O crescimento urbano quando ocorrido sem planejamento e fiscalização, favorece a 
ocupação de áreas de risco, próximas às encostas de morros, planícies de inundação, dentre outros 
(TUCCI; BERTONI, 2003). Segundo Silva (2007) o planejamento ambiental e territorial tem o 
objetivo de simular os efeitos das ações antrópicas sobre o território ao longo do tempo e do espaço, 
utilizando-se de conhecimentos aprofundados sobre as características do meio ambiente, com o 
objetivo de identificar as áreas mais próprias para ocupação. De acordo com Paranhos Filho et al. 
(2014) as alterações que ocorrem na cobertura do solo devido a supressão da vegetação em áreas 
urbanas, ameaçam a sustentabilidade do ecossistema. 

A análise ambiental dos ambientes impactados pela ação antrópica, tanto em ambiente 
urbano quanto rural, influenciam diretamente na qualidade ambiental da região (SILVEIRA et al., 
2014). Uma análise criteriosa de imagens de satélite proporciona muitas informações importantes para 
avaliar a ocupação e uso do solo e da água (HUANG et al., 2015; SHUKLA; KHIRE; GEDAM, 
2014). 

O planejamento ambiental não deve ser um planejamento único, deve levar em 
consideração todas as atividades existentes no território, deve considerar os diferentes enfoques de 
cada atividade como: social, econômico, cultural e ambiental respeitando as características locais 
(SILVA, 2007). Sendo assim, o planejamento territorial e ambiental é um processo complexo, 
exigindo ferramentas capazes de realizar a junção de todas as informações e dados referentes à área de 
estudo (SHUKLA; KHIRE; GEDAM, 2014; XU; MIN, 2013).  

As geotecnologias permitem o manuseio dos diferentes dados relativos as características 
naturais e antrópicas, de modo prático, agregando várias camadas de informações em um único projeto 
(FITZ, 2008; JENSEN, 2011; MIRANDA, 2015). O Sensoriamento Remoto - SR e os Sistemas de 
Informações Geográficas - SIG’s são exemplos de Geotecnologias aplicada aos estudos ambientais, 



 

 

sendo importantes ferramentas para subsidiar as análises e ações relativas ao planejamento ambiental 
(CENTENO, 2009; JAYALAKSHMI; VELAPPAN, 2015; SHUKLA; KHIRE; GEDAM, 2014). 

As imagens obtidas através do SR associadas aos SIG’s são extremamente importantes, 
pois colaboram com a análise temporal das transformações que ocorrem nas cidades, assim como o 
monitoramento destas áreas, permitem compreender o comportamento das bacias hidrográficas 
urbanas (SHUKLA; KHIRE; GEDAM, 2014; SILVA, 2007; WRUBLACK, 2012). A classificação 
multiespectral das imagens obtidas por sensoriamento remoto, busca selecionar os pixels e separá-los 
em um número pré-estabelecido de classes, através dos valores numéricos destes pixels (PARANHOS 
FILHO et al., 2016). Através da classificação multiespectral das imagens de satélite é possível analisar 
a evolução da urbanização ao longo do tempo e do espaço. 

Nesse contexto, este trabalho tem por objetivo estimar as mudanças na cobertura do solo 
do município de Pelotas, RS entre os anos de 1985 a 2010, através da utilização de ferramentas de 
sensoriamento remoto, em especial as imagens LANDSAT. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1. Caracterização da área de estudo  

 
O município de Pelotas está localizado na região sul do Rio Grande do Sul, às margens 

do Canal São Gonçalo, Arroio Pelotas e Laguna dos Patos. Segundo o IBGE (2010), o município 
possui cerca de 328 mil habitantes, sendo 93% residente da zona urbana, possuindo uma área total de 
1610,084 Km². A Figura 1 apresenta a localização do município de Pelotas e a mancha urbana sobre a 
área de estudo. 

No decorrer dos anos, o município vem sofrendo grande interferência antrópica pelo 
processo de urbanização, onde apresentam alterações das suas condições naturais provocadas pelos 
diversos usos e coberturas do solo, principalmente em áreas denominadas de Áreas Especiais de 
Interesse do Ambiente Natural (AEIAN) e em Áreas de Preservação Permanente (APP) (PELOTAS, 
2008). A agricultura e pecuária, extração de areia, pesca e lazer são outras atividades antrópicas que 
potencializam a degradação ambiental do município de Pelotas. 



 

 

Figura 1: Mapa de localização do município de Pelotas, RS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Pré-processamento dos dados 
 

Para a avaliação das mudanças ocorridas na cobertura do solo do município de Pelotas, 
foram selecionadas duas imagens de satélite que preenchessem alguns critérios básicos, como o tipo 
de satélite, escolhemos o Landsat 5 (TM),pois ele apresenta uma resolução espacial de 30 metros; a 
cobertura máxima de nuvens 10%, intervalos de tempo janeiro/1985 à dezembro/1985 (imagem de 
1985) e janeiro/2010 a dezembro/2010 (imagem de 2010), em ambas seleções das imagens, optou-se 
por filtrar por meio da orbita e ponto respectivamente 221 e 82 referente a localização do município de 
Pelotas, RS. As imagens foram obtidas gratuitamente através do site do INPE – Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, onde realizou-se um cadastro para que pudéssemos ter acesso ao catálogo de 
imagens. Este estudo pretende analisar uma série temporal de 25 anos, portanto foram escolhidas duas 
imagens, uma do ano de 1985 e outra do ano de 2010.  

As imagens disponibilizadas pelo INPE para download estão separadas por meio de 7 
bandas espectrais do Landsat 5, portanto, precisou-se fazer a composição das mesmas através do 
programa MultiSpec versão 2.8. As imagens utilizadas neste estudo são o resultado do agrupamento 
das bandas (1,2,3,4,5,6 e 7) para cada ano. Para facilitar a visualização da área de estudo, optou-se por 
fazer o corte da imagem de satélite, obtendo apenas a área do município de Pelotas. Para isso foi 
utilizado o vetor do município de Pelotas disponibilizado pelo IBGE como máscara para recortar a 
imagem de satélite com as bandas agrupadas. O recorte da imagem foi realizado no software Quantum 
Gis versão 2.14.0. 

As imagens de satélite obtidas pelo site do INPE já estavam georreferenciadas, porém 
mesmo assim foram utilizados alguns pontos de controle para obter o erro médio quadrático (RMS), 
que é estimado tomando-se uma amostra dos valores calculados e comparando-a com seus valores 
reais. Foi utilizado o software livre Quantum Gis versão 2.14.0 para o georreferenciamento e o vetor 
base foi o limite do município de Pelotas obtido do mapeamento sistemático do IBGE. Foram 
utilizados 10 pontos de controle identificáveis na imagem e no vetor base. O RMS total ficou em 
12,35, esse valor é menor que 1 pixel (30m) da imagem Landsat-5. De acordo com Melo e Pachêco 



 

 

(2015), o erro médio quadrático deve ser inferior ao tamanho de 1 pixel. O Sistema de Referência 
adotado para este estudo foi WGS84 projeção UTM 22 Sul. 

 
2.3 Classificação Multiespectral Supervisionada das Imagens 
 

A técnica utilizada para a identificação das classes de cobertura do solo foi a classificação 
“pixel a pixel”, na qual baseia-se nas informações espectrais de cada pixel com o objetivo de encontrar 
as regiões homogêneas, a partir da probabilidade do pixel pertencer a uma determinada classe 
(MENESES; ALMEIDA, 2012; PARANHOS FILHO et al., 2016). Se o pixel corresponder aos 
critérios estabelecidos por medidas estatísticas, o pixel será então atribuído a classe que melhor atenda 
aos critérios determinados. A classificação da imagem foi realizada através da metodologia de 
classificação supervisionada por Máxima Verossimilhança (MaxVer), que utiliza-se das estimativas 
das distâncias entre as médias dos valores numéricos dos pixels das classes, através de parâmetros 
estatísticos (MENESES; ALMEIDA, 2012; CARDOSO; CENTENO, 2015).  

A classificação supervisionada necessita que sejam definidas áreas homogêneas de 
treinamento, para que estas possam ser utilizadas para fornecer estatísticas para o algoritmo de 
classificação. Estas áreas de treinamento são definidas pelo usuário que deve ter conhecimento prévio 
sobre a área de estudo. Para utilizar a classificação supervisionada por Máxima Verossimilhança 
(MaxVer) foi necessário escolher um número suficiente de áreas que representasse uma mesma feição 
mostrando uma variação da feição em toda a imagem (CARDOSO; CENTENO, 2015). O software 
utilizado para a classificação e pós-classificação das imagens foi o MultiSpec versão 2.8. 

Foram definidas amostras de treinamento para as classes: área antropizada/ área urbana, 
agricultura/ pastagem, vegetação arbórea/ mata nativa, solo exposto/ areia, água com sedimentos e 
água sem sedimentos. 

O total de amostras levantadas para cada classe para as imagens de 1985 e 2010 são 
apresentados nas Tabelas 1 e 2. O número mínimo e máximo de pixels das amostras para representar 
determinada classe foi respectivamente 389; 980 para a imagem de 1985 e 342; 823 para a imagem do 
ano de 2010. Segundo Meneses e Almeida (2012) o número de amostras de treinamento deve 
representar a variação do número digital dos pixels na área estudada. Para Mather (1999) o número de 
pixels para as amostras necessárias para representar bem as classes devem ser de 30p, onde o p é o 
número de bandas espectrais da imagem a ser classificada. 

 
Tabela 1 - Tipos de amostras e suas características para classificação da imagem de 1985. 

 

 

Amostras  Cor Nº de amostras Nº Total de pixels 
Área Antropizada/ Área Urbana Red 20 710 

Agricultura/ Pastagem Green 20 746 

Vegetação Arbórea/ Mata nativa Blue 20 856 

Solo Exposto/ Areia Yellow 20 840 

Água com Sedimentos Cyan 22 980 

Água sem Sedimentos Magenta 13 389 



 

 

 
 Tabela 2 - Tipos de amostras e suas características para classificação da imagem de 2010. 

 

 
A determinação da mudança da cobertura do solo entre os anos de 1985 e 2010 foi 

realizada pela combinação das classificações resultantes em formato raster. Os mapas resultantes da 
cobertura do solo para 1985 e 2010, foram obtidos pela conversão das classificações em formato 
matricial para o vetorial. 

Após a classificação da imagem, obteve-se a Matrix de Confusão, utilizada para validar o 
classificador, através da verificação da acurácia da classificação. A exatidão global e o índice Kappa 
são utilizados como medidas para verificar a acurácia da classificação. A exatidão global varia de 0 a 
100%, sendo obtida pela divisão do número total de pontos corretamente classificados pelo número de 
pixels total. Enquanto que o índice Kappa varia de 0 a 1, sendo dividida em faixas de acordo com a 
Tabela 3. O Índice Kappa foi proposto por Landis e Kock (1977), sendo utilizado em vários trabalhos 
sobre classificação de imagens (CARDOSO; CENTENO, 2015; MENESES; ALMEIDA, 2012; 
PARANHOS FILHO et al., 2016). 

 
Tabela 3 - Faixa de classificação do Índice Kappa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A classificação supervisionada através do método da Máxima Verossimilhança 

apresentou resultados satisfatórios, conforme podemos observar pela exatidão global e pelo índice 
Kappa, bem como, nas informações da matriz confusão apresentadas na Tabela 4 e 5. 

A acurácia total da classificação para o ano de 1985 apresentou mais de 98%, 
demostrando que houve muito pouca confusão entre as classes. O índice Kappa também confirmou 
que a classificação foi excelente segundo Landis e Koch (1977) citado por Meneses e Almeida (2012). 
Na classe “área antropizada/ área urbana” houveram apenas 3 pixels que foram confundidos com as 
classes “solo exposto/areia” e “água sem sedimentos”. Esta confusão pode ser explicada pelo fato da 
classe urbana possuir respostas espectrais muito diversificadas (ANDRADE; SILVA, 2011). 

O mesmo acontece com a matriz de confusão para o ano de 2010. A acurácia total da 
classificação foi ainda superior à 1985, onde foi obtido um percentual de 99,61% e o índice Kappa 
ficou na faixa excelente como na classificação de 1985. A classe da área antropizada/ área urbana 
também apresentou 3 pixels de confusão, porém, dois pixels foram confundidos com a agricultura e 

Amostras  Cor Nº de amostras Nº Total de pixels 
Área Antropizada/ Área Urbana Red 20 342 

Agricultura/ Pastagem Green 20 787 

Vegetação Arbórea/ Mata nativa Blue 20 823 

Solo Exposto/ Areia Yellow 20 689 

Água com Sedimentos Cyan 20 702 

Água sem Sedimentos Magenta 20 784 

Índice Kappa Classificação 
0,0 - 0,2 Ruim 
0,2 - 0,4 Razoável 
0,4 - 0,6 Boa  
0,6 - 0,8 Muito Boa 
0,8 - 1,0 Excelente 



 

 

pastagens e um pixel foi confundido com solo exposto/ areia. Como a área urbana apresenta uma 
variação de alvos, também há respostas espectrais diferentes, o que possibilita a confusão da média do 
número digital de uma classe com outra (JENSEN, 2011). 

 
Tabela 4 - Matriz de Confusão gerada a partir da Classificação Supervisionada para o ano de 1985. 

 

 
Tabela 5: Matriz de Confusão gerada a partir da Classificação Supervisionada para o ano de 2010. 

 

 
A Figura 4 apresenta o resultado da classificação (MaxVer) de uso do solo do município 

de Pelotas e a Tabela 6 e 7 apresentam os resultados da classificação para os anos de 1985 e 2010 
respectivamente, com a área de cada classe de uso do solo para o município. 

 
 
 

Exatidão Global = (4457/4521) 98.5844%   

Índice Kappa = 0.9828   
Classes AA/ AU A/ P VA/ MN  SE/A A+S A-S Total 

Não classificado 0 0 0 0 0 0 0 

Área Antropizada/ Área Urbana 693 0 0 2 0 1 702 

Agricultura/ Pastagem 17 737 0 0 0 1 749 
Vegetação Arbórea/ Mata 

nativa 0 0 852 0 23 0 875 

Solo Exposto/ Areia 0 9 4 838 0 1 852 

Água com Sedimentos 0 0 0 0 957 0 957 

Água sem Sedimentos 0 0 0 0 0 386 386 

Total 710 746 856 840 980 389 4521 

AA/ AU: Área Antropizada/ Área Urbana; A/ P: Agricultura/ Pastagem; VA/ MN: Vegetação Arbórea/ Mata nativa; 

SE/A: Solo Exposto/ Areia; A+S: Água com Sedimentos; A-S: Água sem Sedimentos. 

Exatidão Global = (4111/4127) 99.6123%   

Índice Kappa = 0.9953   
Classes AA/ AU A/ P VA/ MN  SE/A A+S A-S Total 

Não classificado 0 0 0 0 0 0 0 

Área Antropizada/ Área Urbana 337 2 0 1 0 0 340 

Agricultura/ Pastagem 5 785 0 0 0 0 790 
Vegetação Arbórea/ Mata 

nativa 0 0 822 1 0 5 828 

Solo Exposto/ Areia 0 0 1 687 0 0 688 

Água com Sedimentos 0 0 0 0 702 1 703 

Água sem Sedimentos 0 0 0 0 0 778 778 

Total 342 787 823 689 702 784 4127 

AA/ AU: Área Antropizada/ Área Urbana; A/ P: Agricultura/ Pastagem; VA/ MN: Vegetação Arbórea/ Mata nativa; 

SE/A: Solo Exposto/ Areia; A+S: Água com Sedimentos; A-S: Água sem Sedimentos. 



 

 

Figura 4: Resultados da classificação (MaxVer) de uso do solo do município de Pelotas para os anos 
de 1985 e 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6: Classes de uso do solo do município de Pelotas e respectivas áreas em 1985, em quilômetros 
quadrados e percentual. 

 
Classificação Área Total Km² % Área Total 

Área Antropizada/ Área Urbana 243,89 15,15 
Agricultura/Pastagem 249,91 15,52 

Vegetação Arbórea/Mata Nativa 159,33 9,90 
Solo Exposto/ Areia 456,14 28,33 

Água com Sedimentos 257,05 15,97 
Água sem Sedimentos 243,76 15,14 

Área Total 1610,08 100,00 
 



 

 

Tabela 7: Classes de uso do solo do município de Pelotas e respectivas áreas em 2010, em quilômetros 
quadrados e percentual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao observarmos as Tabelas 6 e 7, podemos perceber que a área urbana cresceu 6,44% de 

1985 a 2010. A área destinada a agricultura e as pastagens cresceu 0,63%, mas estas áreas modificam-
se de acordo com a cultura da época, podendo ser contabilizadas como áreas de solo exposto quando a 
cultura foi colhida ou está para ser plantada.  

A vegetação arbórea ou mata nativa cresceu 8,05% ao longo do tempo, porém, percebe-se 
na Figura 4 que essa evolução se deu em maior grau na zona rural do município. Em contrapartida da 
evolução da vegetação arbórea, o solo exposto ou areia diminuiu entre os anos estudados, fato este que 
pode ser analisado pelo aumento da vegetação na zona rural. Nota-se também que o percentual da área 
de água sem sedimento aumentou de 1985 a 2010, isso pode ser explicado pela diminuição das áreas 
de solo exposto ao longo da orla da Laguna dos Patos, o que diminuiu o arraste de sólidos para o 
manancial. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com este estudo pode-se concluir que a classificação supervisionada através do método 

de Máxima Verossimilhança mostrou-se adequado para a classificação das imagens de satélite ao 
longo de 25 anos para o município de Pelotas. Com isso, foi possível estimar as mudanças na 
cobertura do solo do município de Pelotas, onde percebeu-se que o processo de urbanização aumentou 
sobre as áreas de solo exposto e que houveram crescimento nas áreas de mata nativa ou vegetação 
arbórea, diminuindo a quantidade de sedimentos que eram arrastados para os corpos d`´agua.  
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