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O presente estudo objetivou analisar imagens do programa de observação da Terra Copernicus, 

mais especificamente, avaliar a potencialidade das imagens ópticas do satélite Sentinel-2, que 

opera na região do espectro eletromagnético óptico (400 a 2400nm), e de dados SAR (do inglês, 

Synthetic Aperture RADAR) do satélite Sentinel-1 que opera na região micro-ondas (banda C, 

~5cm). A avaliação foi realizada de forma isolada e combinada, para a quantificação das 

principais classes do uso e ocupação da terra no município em Lages (SC). A aquisição das 

imagens se deram pela disponibilidade no site da European Space Agency (ESA). As imagens 

processadas neste estudo, para o Sentinel-2, são de 06 de Dezembro de 2016, isenta de nuvens, 

submetida a correção atmosférica e processada com resolução espacial de 20m. Já as imagens do 

Sentinel-1, foram adquiridas em 16 de Julho de 2016, o processamento dos dados consistiu com 

as etapas de importação, multilooking, filtragem do efeito speckle, calibração radiométrica e 

geocodificação. A metodologia aplicada foi a de classificação supervisionada, sendo utilizados os 

algoritmos de aprendizado Support Vector Machine (SVM) e Random Forest (RF). Para 

validação da classificação foi avaliado o coeficiente Kappa e posteriormente aplicado o teste-Z. 

Após o processamento e classificação pelos algoritmos, se obteve com melhor precisão global a 

classificação com o algoritmo RF, com valor 94.8%, enquanto o SVM obteve o valor 94.5%. 

Esses valores corroboram os obtidos pelo índice Kappa, de 92%, e 91%, respectivamente. Os 

valores absolutos e percentuais de cada classe de uso da terra são mostrados na Tabela 1. 

Observou-se que os resultados obtidos por meio da aplicação dos algoritmos não se diferem 

significativamente pelo teste Z, que resultou em 0,52, aceitando a hipótese de que as 

classificações não se diferem. A junção de atributos coerentes do Sentinel-1 com as imagens do 

Sentinel-2 gerou um teste Z de -0,24, ou seja, não contribuíram significativamente com a 

discriminação de classes (Figura 1). A combinação de múltiplas fontes de dados do programa 

Copernicus permitiu a obtenção da precisão global mais elevada para uso e caracterização da 

superfície terrestre. 
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  RF SVM 

  Área (ha) (%) Área (ha) (%) 

Campo 163053,3 62,3 161780,7 61,8 

Floresta Plantada 35792,0 13,7 23701,7 9,1 

Floresta Nativa 54588,9 20,8 62085,5 23,7 

Água 2075,9 0,8 1957,3 0,7 

Urbano 3818,1 1,5 4695,3 1,8 

Agricultura 2498,8 1,0 7607,4 2,9 

Total 261826,9 100,0 261827,9 100,0 

 

 

Figura 1. Valor de importância da variável bruta de cada banda obtida em ambos os algoritmos RF e 

SVM. 

Tabela 1. Área das classes identificadas e suas proporções em percentagem de acordo com os classificadores 

RF e SVM. 


