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1. Introdução
O sensoriamento remoto aplicado a áreas costeiras ofe-

rece uma diversidade de recursos, que podem ser usados 
em estudos qualitativos e quantitativos. Aplicações para 
determinar profundidades de corpos d’água, determinação 
da linha de costa, mapeamento de manguezais e áreas en-
tre marés, qualidade da água, concentração e transporte de 
sedimentos, têm sido constantemente utilizadas e aperfei-
çoadas [1].

Os sensores remotos tornaram-se uma importante fon-
te de informação para analisar e fornecer dados sobre as 
mudanças de diferentes recursos da terra. As imagens de 
satélites, com diferentes resoluções espaciais, temporais e 
espectrais, têm sido utilizadas para extrair e analisar infor-
mações sobre diversos temas, em particular sobre corpos 
d’água. O uso desses dados geralmente tem início com a 
classificação de imagens, para verificar os tipos de uso e 
cobertura da terra. As imagens dos sensores dos satélites da 
série LANDSAT estão entre os mais utilizados nessa forma 
de mapeamento e em pesquisas ambientais [2].

Os dados e informações provenientes de imagens orbitais 
permitem identificar e monitorar padrões e tipos de uso e co-
bertura da terra. Imagens de satélite aplicadas em classifica-

ções possibilitam obter resultados rápidos e de baixo custo [3].
A extração de informações é um dos objetivos funda-

mentais do sensoriamento remoto, a partir de utilização de 
métodos e técnicas para que os dados espectrais possam ser 
convertidos em documentos em formas de tabelas, gráficos 
ou mapas [4]. A classificação de imagens se enquadra como 
método de extração de informações, pois busca reconhecer 
padrões e áreas homogêneas através do mapeamento da su-
perfície terrestre. O resultado é a obtenção de classes temá-
ticas de cobertura da terra, como vegetação, área urbana, e 
água [5].

Os métodos de classificação podem ser supervisionado 
ou não supervisionado. Dentro desses dois grandes grupos 
ainda podem estar divididos em paraméterico e não paramé-
trico, por pixels ou baixado em regiões [6]. 

Na classificação não-supervisionada, a participação do ana-
lista é reduzida, e deve ser utilizada quando não há informa-
ções sobre área de estudo e objetiva-se identificar as prováveis 
classes alvos. São realizadas através de métodos estatísticos de 
agrupamento das classes, sem a interferência do usuário [5]. Ge-
ralmente despendem menos tempo de trabalho, porém exigem 
mais tempo e esforço em procedimentos de pós-classificação 
[7]. A classificação supervisionada é feita através de algoritmos 
de classificação, que fazem o mapeamento da imagem, e requer 

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo para distinguir dife-
rentes tipos de corpos d’água, através da classificação pixel-a-pixel, 
utilizando a nova banda do satélite LANDSAT 8. Foram aplicados 
dois classificadores: máxima verossimilhança e distância mahalano-
bis. Os dois apresentaram resultados distintos, e índices kappa ele-
vados, de 0,98 e 0,88, respectivamente. No entanto, houve confusão 
entre as classes. Ainda assim, foi possível verificar que através da 
imagem LANDSAT 8 é possível distinguir tipos de água, como limpa 
e turva.

PalavRas-chave: classificação pixel a pixel, LANDSAT 8, corpos 
d’água.

abstRact: In this paper, is presented a study to distinguish diffe-
rent types of water bodies, through pixel based classification, using 
LANDSAT 8 satellite image. Two classifiers were applied: maxi-
mum likelihood and mahalanobis distance. Both showed different 
results, and high kappa index, 0.98 and 0.88, respectively. Howe-
ver, there was confusion between classes. Still, it is possible to use 
Landsat 8 image for distinguish water classes, as clean and turbid. 

KeywoRds: pixel based classification, LANDSAT 8, water bodies.

Fig. 1 - Comparação entre imagem IKONOS e classificação de cobertura da terra com o algoritmo de 
máxima verossimilhança [9].
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conhecimento prévio do analista das classes alvos [5]. Esses al-
goritmos utilizam amostras de treinamento coletadas pelo usu-
ário, e têm o objetivo de rotular grupos de pixels como perten-
centes à mesma classe de cobertura da terra. Portanto, quanto 
mais precisa for a coleta, contendo pixels de resposta espectral 
semelhantes, melhor será o resultado final.

Uma das formas de classificação automática é a pixel-a-
-pixel, em que o comportamento espectral dos alvos constitui 
o principal elemento classificatório.  Os pixels são analisados 
individualmente de acordo com sua resposta espectral e então 
classificados, não tendo grande importância o contexto espacial 
ao qual estão inseridos [8]. Nesse contexto, a interação da ener-
gia eletromagnética com água permite análises de corpos hídri-
cos, como delimitação e extensão espacial de áreas, e detecção 
e variação temporal [3].

Os diferentes métodos de classificação têm sido cada vez 
mais aperfeiçoados, novos resultados são apresentados e com 
isso novas abordagens são aplicadas. [8], demonstra uma clas-
sificação pixel-a-pixel em ambiente intra-urbano (Fig. 1), [10] 
que utiliza o algoritmo de máxima verossimilhança.

Os mapas de cobertura da terra podem ser um importan-
te instrumento para planejamento territorial, em diferentes 
escalas e utilidades. Portanto, é fundamental que sejam pre-
cisos e que se busque aprimorar os métodos de classificação, 
e avaliar qual o método que se compatibiliza melhor com a 
proposta de cada trabalho, reduzindo o tempo, o esforço e o 
custo de cada trabalho.

Os dados e informações adquiridos através do sensoria-
mento remoto permitem identificar e monitorar padrões e ti-
pos de uso e cobertura da terra. Imagens de satélite aplicadas 
em estudos de corpos d’água possibilitam obter resultados 
rápidos e de baixo custo [3].

A classificação pixel-a-pixel é largamente utilizada pela 
comunidade científica, principalmente em abordagens intra-
-urbanas e de vegetações [3,11-14]. No entanto, há uma ca-
rência na literatura sobre classificação de imagens para dis-
criminar classes de água. 

A identificação de corpos d’água através de imagens 
de satélite é possível porque a radiação possui diferentes 
faixas de comprimentos de onda que interagem de formas 
distintas com a água. As imagens fornecem grande quan-
tidade de dados, de grandes extensões, periodicamente, 
possibilitando um acompanhamento contínuo de uma 
região ou fenômeno, sem a necessidade de verificações 
constantes no local de estudo [15].

A radiação incidente que chega até a superfície de 
um corpo d’água pode ser dividida em duas partes: a 
que penetra, e a que é refletida, e retorna para atmosfera 
[16]. As características espectrais da água e quantidade 
de materiais, de origem biológica, mineral ou orgânica e 
sedimentos em suspensão influenciam na reflectância da 
superfície da água [17]. Portanto, a água clara possui me-
nor reflectância do que a água turva, pois os sedimentos 
presentes na água turva formam uma superfície refletora, 
enquanto que na água clara, livre da presença de sedimen-
tos, a influência do material particulado é menor, e conse-
quentemente a reflectância é menor [16]. Destaca-se que a 
reflectância apresenta valores maiores nos comprimentos 
de onda da faixa do visível a medida que há incremento de 
sedimentos em suspensão [18].

Portanto, a classificação pixel a pixel, que é baseada 

no comportamento espectral dos alvos, aplicada em ima-
gens de satélite é uma importante forma de obter infor-
mações sobre a cobertura da terra e corpos d’água. Este 
trabalho tem como objetivo verificar a aplicabilidade da 
classificação pixel a pixel, em imagem LANDSAT 8, para 
distinguir diferentes tipos de corpos d’água.

2. Materiais e método

2.1 Materiais 

A imagem utilizada para o trabalho é do satélite LANDSAT 
8, referente ao litoral sul do Estado do Rio de Janeiro. A região 
da baía de sepetiba, retratada nas classificações, possui área de 
300 km², e é uma das principais zonas pesqueiras do Rio de 
Janeiro. A baía possui elevada quantidade de matéria orgânica 
em suspensão, e descarga de poluentes orgânicos.  Há aporte de 
sedimentos finos pelo sistema hidrográfico, com predomínio do 
fundo lamoso, com áreas de areia nas proximidades da entrada 
da baía e da restinga da Marambaia [19].

As imagens do LANDSAT 8 possuem 11 bandas, 9 do 
sensor OLI e 2 do sensor TIRS. Este satélite entrou em ope-
ração em maio de 2013, possui resolução radiométrica de 
16 bits, ou seja, capta grande variedade de valores de brilho. 
Além disso, possui uma nova banda, coastal aerosol, corres-
pondente a borda do azul ou azul profundo, que é indicada 
para estudos costeiros e aerossóis, as três seguintes corres-
pondem as bandas do azul, verde, e vermelho, acompanhadas 
de três do infravermelho, uma pancromática, uma referente à 
interferência atmosférica, além de duas bandas termais. 

Desta imagem, foram usadas as bandas que possuem 
resolução espacial de 30 metros, correspondentes às sete 
primeiras bandas do sensor OLI: banda 1 (0,43 – 0,45 μm), 
coastal aerosol; banda 2 (0,45 – 0,51 μm), azul; banda 3 
(0,53 – 0,59 μm), verde; banda 4 (0,64 – 0,67 μm), vermelha; 
banda 5 (0,85 – 0,88 μm), NIR; banda 6 (1,57 – 1,65 μm), 
SWIR- 1; banda 7 (2,11 – 2,29 μm), SWIR- 2 [20]. 

2.2 Método

Os processamentos e procedimentos aplicados na ima-
gem foram feitos no sistema ENVI (Environment for Visua-
lizing Images). Foram selecionadas cinco classes de cober-
tura da terra, dando ênfase às classes de água: área urbana 
(vermelho), vegetação (verde), água turva (azul escuro), 
água limpa (ciano), e lagoa (amarelo). Para cada classe, fo-
ram coletadas 30 amostras de treinamento através de inter-
pretação visual, por parâmetros de reconhecimento como 
cor, forma, tonalidade, textura, sombra, padrão, tamanho 
e localização. Para que as amostras fossem homogêneas e 
contivessem pixels puros, ou seja, para que as amostras não 
fossem contaminadas por pixels de outras classes, as amos-
tras de água turva foram coletadas nas áreas desembocadu-
ra de rios, que possuem intensa movimentação sedimentar, 
as de classe água limpa foram coletadas em áreas de mar 
aberto, distante da zona de arrebentação e de desemboca-
dura de rios, as de lagoa em ambientes confinados, as de 
vegetação em áreas de floresta densa, e as de área urbana 
em regiões de intensa urbanização. 
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Fig. 2 - Amostras de treinamento coletadas.

Posteriormente, as amostras foram sobrepostas com a 
imagem LANDSAT 8 para realizar o treinamento dos algo-
ritmos de classificação (Fig.2). Em seguida, foi executada a 
classificação pixel a pixel, em que cada pixel da imagem é 
rotulado como pertencente a uma classe de acordo com sua 
resposta espectral. Foram utilizados dois algoritmos de clas-
sificação, disponíveis no sistema ENVI: o algoritmo de má-
xima verossimilhança, e o algoritmo distância mahalanobis.

As execuções dos algoritmos originaram dois mapas de 
cobertura da terra, que representam a distribuição espacial das 
classes de cobertura da terra. Para que os mapas, e consequen-
temente as classificações, pudessem ser analisadas com pre-
cisão, foram geradas a matrizes de confusão, que apresentam 
índices estatísticos, como o índice kappa, a acurácia, e os erros 
de comissão e omissão de cada classe. Os de comissão indicam 
quantos pixels pertencentes a outras classes são absorvidos pela 
classe analisada e os de omissão indicam quantos pixels perten-
centes a determinada classe são classificados em outras.

3. Resultados
Na classificação utilizando o algoritmo de máxima veros-

similhança (Fig. 3), o índice kappa foi de 0,98, e acurácia de 
99%. Verifica-se que houve baixa mistura entre os pixels de 
diferentes classes, distinguindo as classes de água.

A matriz de confusão registrou a quantidade de pixels 
classificados em cada classe (Tabela 1). Quanto aos erros 
de comissão: a classe Água limpa não apresentou erros; 
para a classe Água turva, indicou 1,93% dos pixels com 
erro; e a classe Lagoa 2,22%. Quanto aos erros de omissão: 
a classe Água limpa omitiu 0,37% de seus pixels; a classe 
Água turva omitiu 2,02%; e a classe Lagoa 2,39%.

Tabela 1: Percentual da quantidade de pixels classificados em 
cada classe.

Classes
Área urbana

Valores de Referência (Percentual)

Vegetação Água 
Limpa

Água 
Turva Lagoa Área

Urbana

C
la

ss
ifi

ca
do

s

Não classificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Área urbana 100,00 0,24 0,05 0,27 0,20

Vegetação 0,00 99,76 0,00 0,00 0,13

Água Limpa 0,00 0,00 99,63 0,00 0,00

Água Turva 0,00 0,00 0,23 97,98 2,05

Lagoa 0,00 0,00 0,09 1,74 97,61

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Áreas de desembocaduras de rios, áreas semi-confina-
das (baias, enseadas, rios), e áreas que margeiam a costa 
foram classificadas como água turva. As regiões de de-
sembocadura de rios são áreas com presença de sedimen-
tos em suspensão e movimentação sedimentar intensa; as 
semi-confinadas são áreas com menos circulação e menos 
renovação de águas e que têm ainda, em alguns casos, o 
desague de rios; e as áreas ao longo do litoral, são zonas 
costeiras, caracterizadas como ambientes dinâmicos 
com grande circulação sedimentar. As lagoas foram 
todas classificadas na classe Lagoa, no entanto pequenas 
áreas das lagoas foram classificadas como Água turva, 
e pequenas regiões semi-confinadas foram classificadas 
como Lagoa. Os rios foram classificados como Lagoa ou 
Água turva, pois são áreas de circulação de sedimentos e 
semi-confinadas. E a classe Água limpa ficou restrita as 
regiões de renovação constante de águas, e de alto mar.

Fig. 3 - Classificação pixel a pixel por máxima verossimilhança.

A classificação com o algoritmo distância mahalanobis 
(Fig. 4) apresentou índice kappa de 0,88 e acurácia de 90%.

A matriz de confusão registrou a quantidade de pixels 
classificados em cada classe (Tabela 2), indicando maior 
mistura entre os pixels de diferentes classes. Quanto 
aos erros de comissão: a classe Água limpa apresentou 
25,82% de erros; a classe Água turva, indicou 4,73%; e a 
classe Lagoa 7,59%. Quanto aos erros de omissão: a clas-
se Água limpa não registrou erros; a classe Água turva 
omitiu 15,66% dos seus pixels; e a classe Lagoa 31,45%.

Tabela 2: Percentual da quantidade de pixels classificados em 
cada classe.

Classes
Área urbana

Valores de Referência (Percentual)

Vegetação Água 
Limpa

Água 
Turva Lagoa Área

Urbana

C
la

ss
ifi

ca
do

s

Não classificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Área urbana 97,46 0,02 0,00 0,00 0,00

Vegetação 0,09 99,92 0,00 0,00 0,15

Água Limpa 0,17 0,00 100,00 11,08 28,73

Água Turva 2,27 0,00 0,00 84,34 2,57
Lagoa 0,01 0,06 0,00 4,58 68,55

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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O classificador distância mahalanobis apresentou maior 
confusão entre as classes, em que áreas não confinadas foram 
classificadas como Lagoa, lagoas foram classificadas como 
Água limpa. Verifica-se que a classe Lagoa é recorrente em 
áreas de bacia e semi-confinadas, que são áreas de menor in-
tensidade de circulação de correntes. Áreas semi-confinadas 
foram classificadas com as três classes de água, o que tam-
bém aconteceu com o classificador máxima verossimilhan-
ça, porém em menor proporção. As regiões de desembocadu-
ras de rios foram classificadas como Água turva, assim como 
nas zonas costeiras, no entanto, nessas áreas ocorreu maior 
mistura entre as classes.

Fig. 4 - Classificação pixel a pixel por distância mahalanobis.

4. Conclusão
O método testado distinguiu as diferentes classes de água 

e obteve elevados índices de acurácia, sobretudo no classifica-
dor de máxima verossimilhança, que foi de 99%, e apresentou 
desempenho superior ao classificador distância mahalanobis, 
cuja acurácia foi de 90%.

As imagens LANDSAT 8 poderão ser de grande valia para 
estudos costeiros, pois mesmo com a existência de erros, foi 
possível analisar diferentes tipos de classes de água e distin-
guir os corpos d’água. Além disso, as classes Água turva e 
Água limpa obtiveram bom desempenho, com baixa mistura 
espectral, e baixo índice de erros, principalmente com o classi-
ficador de máxima verossimilhança, que identificou e separou 
possíveis áreas de maior e menor movimentação e acumulo 
sedimentar, diferenciando-as entre turva e limpa. 

Para estudos futuros são indicados: identificação de áreas 
acumulação sedimentar e sedimentos em suspensão, análise 
temporal aplicada distribuição espacial de sedimentos, veri-
ficação de possível similaridade entre a reflectância de áre-
as de água turva e a de lagoas, análise da aplicabilidade do 
método proposto neste trabalho para áreas de corpos d’água 
confinados, e também para discriminação somente entre 
água turva e água limpa e classificação baseada em objetos 
para discriminação de corpos d’água.
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