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1. INTRODUÇÃO
Obter informações sobre a mudança de uso e cobertura da terra (Land use and cover-LULC) é

relevante para à gestão urbana, ambiental e social (WUBIE et al., 2016). Analisando as alterações
históricas de uso e cobertura do solo é possível compreender como essas influenciam espacialmente
e temporalmente o meio ambiente, e quais as implicações atuais e futuras que podem ter sobre a
qualidade dos recursos hídricos (Woldesenbet et al., 2017). Pesquisas têm inferido sobre a gestão
sustentável em bacias hidrográficas atreladas às alterações de LULC (Mirzaei et al., 2019). Isso se
deve ao fato de que ao longo de uma bacia hidrográfica existem diferentes padrões de uso da terra
que podem levar a geração de sedimentos, nutrientes e fertilizantes, afetando negativamente a
qualidade desses corpos d'água. Não há dúvidas que a agricultura, desmatamento e urbanização têm
gerado perturbações graves para os recursos hídricos, em geral, no último século. As alterações de
LULC têm sido resultado principalmente dessas atividades antrópicas, de forma que, em escala
global, tem ocorrido conversão de terras florestais em terras agrícolas ou urbanas para satisfazer a
demandas sociais e econômicas progressivas (Kaushal et al., 2017), evidenciando a importância de
estudos para monitorar e prever de forma precisa e confiável essas alterações (Pielke et al., 2011).

Neste sentido, estudos recentes têm se esforçado para encontrar metodologias mais
aprimoradas e apropriadas na detecção de alterações LULC, integrando e comparando diferentes
técnicas, o que tem sido potencializado, principalmente, pelo uso do Google Earth Engine (GEE).
Esta plataforma de computação baseada em nuvem, com capacidade de processamento espacial de
alto desempenho, permite de modo rápido e eficiente a integração e processamento virtual ilimitado
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de um grande número de conjuntos de dados (Li et al., 2019). A utilização do GEE facilita o
processamento de grandes volumes de dados (Tamiminia et al., 2020) e oferece uma vasta lista de
produtos baseados em satélite (Gorelick et al., 2017). Atualmente, a plataforma conta com imagens
dos satélites Sentinel 1,2,3 e 5P bem como todo o catálogo de imagens Landsat (mais de 40 anos de
dados), e além desses produtos, encontram-se bandas brutas e pré-processadas, compostos e índices,
e modelos de elevação com cobertura mundial. O GEE inclui produtos de cobertura vegetal,
recursos topográficos, climáticos e meteorológicos. A lista completa pode ser acessada através do
link (https:// earthengine.google.com/datasets). Os produtos gerados pelo GEE podem ser
classificados em classes temáticas e avaliados por diversos algoritmos de aprendizado de máquina,
destacando, o Floresta Aleatória (Random Forest-RF) e Árvores de Classificação e Regressão
(Classification and Regression Trees-CART) (Pimple et al. 2018).

Mesmo com a importância da correta precisão e avaliação das alterações no padrão de uso do
solo para desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas, o sul do Brasil ainda detém poucos
trabalhos focados em técnicas robustas de geoprocessamento para análise do desempenho do LULC
Mota et al., 2020). Desta forma, sendo relevante fazer levantamentos nessa região do extremo Sul
do Rio Grande do Sul, aplicou-se na bacia hidrográfica do Arroio Santa Bárbara no Município de
Pelotas o mapeamento de uso do solo através do algoritmo Floresta Aleatória (Random Forest-RF),
na plataforma GEE.

2. METODOLOGIA
2.1. Caracterização da área de estudo

O município de Pelotas, RS, com população estimada em 343.132 habitantes (IBGE, 2020)
encontra-se inserido na bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo, cujo território está dividido em oito
sub-bacias: arroios Pelotas, Pepino, Fragata, Contagem, Corrientes, Turuçu, Santa Bárbara e a bacia
Litoral-Praias (Oliveira, 2017). A Bacia Hidrográfica do Arroio Santa Bárbara (BHASB), localizada
na região sudoeste do município, ocupa uma área aproximada de 83km2, abrangendo zonas urbanas
e rurais, tendo suas principais nascentes nas Serras do Sudeste (Simon, 2007). A Figura 1 mostra o
mapa de localização da BHASB. O entorno do reservatório se caracteriza como um local de
expansão urbano-industrial (bairros urbanos, ocupações irregulares, distrito industrial) e de
atividades agropecuárias, como florestamento de eucalipto, orizicultura e, em menor escala,
fruticultura (Korb e Suertegaray, 2014).
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Figura 1 – Localização geográfica da Bacia Hidrográfica do Arroio Santa Bárbara.

2.2. Pré-Processamento dos dados Landsat
Neste trabalho para classificação de uso do solo foram utilizadas as coleções Landsat 5 TM

Collection 1 Tier 1 TOA Refletância e Landsat 8 Collection 1 Tier 1 TOA Refletância. Em razão da
disponibilidade de dados, para os anos 1990, 2000, e 2010 foram utilizados dados do Landsat 5, e
para o ano de 2020 do Landsat 8. Na plataforma do GEE estão disponíveis essas imagens já
calibradas para reflectância de topo da atmosfera (TOA). Em razão de pequenas variações
espectrais foram selecionadas bandas mais próximas para cada satélite conforme a Tabela 1. Para
melhorar a classificação, além das bandas acima mencionadas, aplicou-se o Índice de Vegetação por
Diferença Normalizada (NDVI) (Pettorelli et al., 2005). O NDVI expressa a razão entre a diferença
das reflectividades das bandas no infravermelho próximo ( e no vermelho ( pela somaρ4) ρ3) 
dessas mesmas reflexividades (Ricotta et al., 1999), e utilizamos filtros para seleção de imagens e
seu índice espectral. Para a região filtrada na BHASB foram selecionadas todas as imagens do
período seco (maio-outubro) com porcentagem de nuvens menor que 10%, resultando em 6 cenas
para o ano de 2020, 6 cenas para o ano de 2010, 5 cenas para o ano de 2000 e 4 cenas para o ano de
1990. Neste trabalho foi utilizado o método de composição mediana, ou seja, as imagens de entrada
(composição do período seco) foram transformadas em pixels, tomando o valor mediano (de
reflectância TOA) de todos os pixels livres de nuvens da coleção de imagens (máscara de nuvens).
Vale ressaltar que, além do método da mediana, no GEE também existem outros métodos
disponíveis como média, mínimo, máximo, desvio padrão (Phan et al., 2020).
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Tabela 1- Bandas espectrais utilizadas
Landsat 5 TM Collection 1 Tier 1 TOA Reflectance

Banda
Resolução
espacial

Comprimento de
onda Descrição

B1 30 metros 0,45 – 0,52 µm Azul

B2 30 metros 0,52 – 0,60 µm Verde

B3 30 metros 0,63 – 0,69 µm Vermelho

B4 30 metros 0,76 – 0,90 µm Infravermelho Próximo

B5 30 metros 1,55 – 1,75 µm Infravermelho de ondas curtas 1

B7 30 metros 2,08 – 2,35 µm Infravermelho de ondas curtas 2

Landsat 8 OLI Collection 1 Tier 1 TOA Reflectance

Banda
Resolução
espacial

Comprimento de
onda Descrição

B2 30 metros 0,45 – 0,51 µm Azul

B3 30 metros 0,53 – 0,59 µm Verde

B4 30 metros 0,64 – 0,67 µm vermelho

B5 30 metros 0,85 – 0,88 µm Próximo ao infravermelho

B6 30 metros 1,57 – 1,65 µm Infravermelho de ondas curtas 1

B7 30 metros 2,11 – 2,29 µm Infravermelho de ondas curtas 2
Fonte: EARTH ENGINE DATA CATALOG (EEDC, 2021).

2.3. Utilização do Google Earth Engine
Todo o processamento para agregação temporal e classificação de uso do solo foi realizado na

plataforma GEE. A implementação desse trabalho se deu por etapas. Primeiramente, coletou-se os
conjuntos de dados de amostra de treinamento e validação nas imagens de alta resolução do Google
Earth disponibilizadas na plataforma. A seguir foram realizadas as filtragens por data e região nas
coleções de imagem Landsat 5 e 8 através dos recursos filterDate e filterBounds. Selecionou-se,
então, as bandas utilizadas para essa pesquisa e através do script normalizedDifference foi realizado
o cálculo do NDVI para área de estudo.

Depois foi aplicado o mascaramento de nuvem, geração de mosaico da mediana sazonal e
recorte para área de estudo para cada ano, resultando nas composições TOA Landsat utilizadas para
calcular os parâmetros característicos para implementar a classificação posterior. O algoritmo de
aprendizado de máquina de floresta aleatória (RF) foi implementado para a classificação LULC, por
meio do recurso ee.Classifier.smileRandomForest do GEE e os resultados foram validados usando
uma matriz de confusão e índice Kappa através da ferramenta ee.ConfusionMatrix.
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2.4. Random Forest
Random Forest (RF), ou Floresta Aleatória, é um método de classificação supervisionado não

paramétrico baseado em aprendizado de máquina que faz previsões a partir de múltiplas árvores de
decisão, onde cada uma delas é gerada a partir dos valores de um vetor aleatório (Breiman, 2001).
Conforme explicado detalhadamente por Genuer et al. (2010), cada uma dessas árvores de decisão
gera uma decisão sobre qual classe pertence determinado objeto; assim, a classe que receber mais
“votos”, indicará a classe de uso e ocupação. Sendo assim, o algoritmo RF consiste basicamente em
um conjunto de árvores treinadas aleatoriamente para que sejam as mais independentes quanto
possível, melhorando a robustez e a generalização do conjunto (BREIMAN, 2001). O Random
Forest (RF), ou Floresta Aleatória, foi escolhido em função dos resultados positivos em estudos de
uso e cobertura do solo (Adam et al., 2014; Belgiu e Csillik, 2018). Neste trabalho selecionou-se
100 árvores (ntree = 100), enquanto o mtry foi definido com o valor padrão (raiz quadrada do
número total de recursos).

O uso do solo foi dividido em 6 classes genéricas: vegetação, agricultura, área construída,
corpos d'água, solo exposto e campo. Para treinamento e validação foram amostrados 900 pontos,
sendo destinados 75% para treinamento e 25% para validação. A amostragem foi realizada através
da plataforma GEE, selecionando visualmente os alvos em imagens de alta resolução do Google
Earth. A precisão da classificação foi dada por matriz de confusão e índice Kappa calculados
também através do GEE (Congalton, 1991). Como dados de entrada do algoritmo RF, utilizou-se
compostos sazonais obtidos a partir das medianas das bandas da Tabela 1 e do índice de vegetação
(NDVI) para o período seco de cada ano analisado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os valores de NDVI para a BHASB variaram entre -0,4 e 0,89, sendo encontrados valores

negativos apenas nas porções com água na bacia. Os valores médios anuais de NDVI são
razoavelmente estáveis   para os 4 anos examinados, apenas no ano de 2020 que esses valores
sofreram maiores modificações, o NDVI correspondente a vegetação chega a um valor médio de
0,82, o NDVI correspondente ao solo atinge valores médios mais altos 0,321 e o da água se
aproxima de zero demonstrando uma água mais turva. A explicação para essas alterações pode estar
atrelada ao fato de que em 2020 a BHASB passou por um período de estiagem histórica, o maior
em 52 anos (SANEP, 2020).
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Figura 2- Mapa do índice de vegetação da Bacia do Arroio Santa Bárbara (1990-2020)

Na Figura 3 está apresentada a composição temporal da mediana sazonal das bandas das
imagens Landsat 5 e 8. Os resultados apresentaram precisão média de 98,35% e índice Kappa de
97,88%. Observa-se uma diminuição da vegetação ao longo das décadas, dando lugar a
urbanização, pecuária e agricultura. Mais próximo da barragem Santa Bárbara é possível verificar
um crescimento agrícola associado à proximidade com a água.

Figura 3-Alterações de uso do solo no entorno da barragem Santa Bárbara (1990 a 2020).

De acordo com a Tabela 2, é possível perceber que houve na bacia a conversão de áreas de
vegetação e de campo em áreas agrícolas e urbanas, sendo a redução da área vegetada igual a 9,8%,
enquanto que o aumento das áreas de agricultura e área construída foram, respectivamente, iguais a
2,3% e 10,43%. Cabe ressaltar também que houve a supressão de 2,67% da área de Campo. Os
valores de água e solo exposto apresentaram poucas alterações ao longo dos anos.
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Tabela 2-Áreas de cada classe de uso do solo correspondente aos anos selecionados no
estudo

Áreas (%)

Classe 1990 2000 2010 2020

Vegetação 34,34% 33,25% 25,37% 24,52%

Agricultura 23,70% 23,82% 25,87% 26,01%

Área Construída 23,62% 24,19% 31,71% 34,05%

Água 11,44% 12,80% 9,85% 11,40%

Solo exposto 0,81% 0,28% 0,47% 0,60%

Campo 6,09% 5,66% 6,73% 3,42%

Em geral, todos os anos de dados produziram alta precisão (variando entre 96% a 99%)
(Tabela 3) e as classes de vegetação e área urbana foram classificadas com maior acurácia, seguidas
por agricultura e água. A menor precisão foi observada nas classes de Solo exposto e Campo. Essas
baixas precisões estão relacionadas com a menor porcentagem de área dessas classes em relação a
área da bacia.

Tabela 3. Precisões geral e índice Kappa para os anos selecionados
Ano Precisão geral Índice Kappa

1990 97,29% 96,64%

2000 98,60% 98,15%

2010 98,27% 97,73%

2020 99,26% 99,03%

Foram medidas também as precisões por meio da acurácia do produtor e acurácia do usuário
(Tabela 4). A acurácia do usuário indica o percentual de acerto da classificação em relação à
verdade, já a acurácia do produtor indica o percentual de acerto de um polígono ou um pixel
verdadeiro (referência) ter sido corretamente classificado.
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Tabela 4-Previsões do usuário (UA) e do produtor (PA) das classes de cobertura da terra a partir dos
resultados da classificação dos dados nos 4 anos analisados

Acurácia do Usuário para classes de Uso do solo

Ano Vegetação Agricultura Área
Construída

Corpos
d'agua Solo exposto Campo

1990 99,06% 98,54% 97,81% 98,13% 80,33% 90,64%
2000 99,80% 99,79% 99,80% 98,87% 82,96% 92,80%
2010 99,88% 99,67% 99,70% 97,72% 80,56% 91,36%
2020 99,85% 99,79% 99,90% 97,75% 83% 97,48%

Acurácia do Produtor para classes de Uso do solo

Ano Vegetação Agricultura Área
Construída

Corpos
d'agua Solo exposto Campo

1990 96,90% 95% 98,40% 99,80% 99,8% 98,82%
2000 99,42% 96,58% 98,53% 99,80% 99,8% 99,80%
2010 97,05% 97,59% 98,61% 99,80% 99,8% 99,80%
2020 99,21% 99,07% 99,11% 99,80% 99,8% 99,80%

Os principais desafios para distinguir as classes na BHASB foram a confusão entre campo e
agricultura, sendo o campo classificado frequentemente como área agrícola (erro de omissão 30%)
bem como a confusão entre solo exposto e áreas urbanas, que ocorreu tendo pixels de solo sendo
classificados como área urbana (erro de omissão 12%). Uma outra limitação da análise é que as
amostras são feitas usando um método de interpretação visual que, por sua vez, pode estar sujeito a
variações idiossincráticas entre os indivíduos que executam a classificação manual.

4. CONCLUSÃO
A precisão geral média deste trabalho é de 98,35%. Os resultados mostraram uma expansão

considerável na área urbana (10,43%), tendo sido acelerada nas últimas 2 décadas. Em
contrapartida, as áreas de vegetação e campo tiveram reduções de 9,8 % e 2,67%, respectivamente.
Esse resultado está de acordo com a uma tendência global de conversão de taxas de área vegetada
para áreas de agricultura e urbanização, podendo esse fato estar ligado a uma série de fatores
ambientais (poluição dos recursos, por exemplo), evidenciando a importância de estudos para
monitorar e prever de forma precisa e confiável alterações de uso do solo.
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