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RESUMO 

Este trabalho avaliou a geração de escoamento superficial direto a partir da classificação do uso 

e ocupação do solo de uma bacia semiurbana com imagens de diferentes resoluções espaciais, 

classificadores semiautomáticos, classificação manual e o modelo hidrológico Natural 

Resources Conservation Service (NRCS). Os algoritmos Máxima Verossimilhança (MaxVer) 

e Máquina de Vetor Suporte (SVM) foram aplicados para classificar o uso do solo com as 

imagens WorldView-II (resolução espacial de 0,5m) e Landsat-8 (resolução espacial de 30m). 

Os valores das áreas de cada mapa de uso do solo gerado e os valores de Curve Number foram 

utilizados na aplicação do modelo NRSC e foram construídos os hidrogramas de escoamento 

superficial direto (ESD). Tais hidrogramas foram comparados aos hidrogramas gerados a partir 

de dados de precipitação e vazão monitorados na bacia do Córrego do Mineirinho em São 

Carlos – SP. O desempenho dos classificadores, avaliado pela matriz de confusão e pelo Índice 

Kappa foi de 0,97 para o MaxVer com imagem WorldView-II e 0,89 com a imagem Landsat-

8; e de 0,99 para o SVM com a imagem WorldView-II e 0,83 com a imagem Landsat-8. A 

sensibilidade do classificador na geração de hidrogramas de cheia representativos foi avaliada 

pelo coeficiente de Nash Stuctiffle (NS), sendo o SVM menos sensível (NS>0,92) e o MaxVer 

mais sensível (NS>0,73). 

Palavras-chave: Classificação de imagens; Modelo NRCS; Bacias urbanas e semiurbanas. 

 

INTRODUÇÃO 

A importância da gestão da drenagem urbana está ligada aos diversos problemas que a 

água causa no meio urbano, e dentre eles, o mais relevante é a inundação que, dependendo da 

sua magnitude, causa desde perdas humanas a prejuízos econômicos. 

A política urbana, determinada nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, foi 

regulamentada pela Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da 

Cidade. Esta estabelece diretrizes gerais, tais como a ordenação e o controle do uso do solo em 

prol do bem coletivo, da segurança, do bem estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental. 

O planejamento do município é o instrumento da política urbana que prevê o plano 

diretor e o zoneamento ambiental. O zoneamento, por sua vez, é um instrumento amplamente 
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utilizado nos planos diretores, através do qual a cidade é dividida em áreas sobre as quais 

incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, especialmente os índices 

urbanísticos.  

A forma típica de apresentação de um zoneamento é um mapa contendo as zonas (usos 

do solo). Este mapa pode ser obtido por meio de classificação de imagens de satélites. As formas 

de classificação das imagens são basicamente três: manual, automática e semiautomática. 

A classificação manual, se realizada com auxílio de imagem de alta resolução espacial 

pode representar as características dos usos do solo acuradamente, entretanto é necessário 

dispor de tempo para executar esse trabalho. Já as classificações automáticas e semiautomáticas 

são possíveis a partir de softwares classificadores e do conhecimento do usuário na aplicação 

dessas ferramentas.  

Atualmente, com a facilidade de acesso às tecnologias de sensoriamento remoto e às 

técnicas de geoprocessamento, tornou-se viável a execução da classificação do uso e ocupação 

do solo de forma gratuita. Entretanto, a combinação entre os dados de entrada (imagens de 

satélite) e os classificadores disponíveis podem gerar demasiados resultados dificultando a 

tomada de decisão. 

Nesse sentido, o trabalho propõe avaliar a acuracidade de hidrogramas de cheia gerados 

a partir dos classificadores MaxVer e SVM e das imagens de satélites WorldView-II e Landsat-

8 e do modelo NRCS para fornecer subsídio ao tomador de decisão quanto às ferramentas 

utilizadas e sua representatividade em pequenas e médias bacias urbanas e semiurbanas. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia desenvolvida neste trabalho baseia-se na classificação semiautomática de 

imagens de satélites de diferentes resoluções espaciais e na construção de hidrogramas de cheia, 

a partir das áreas das imagens classificadas e dos valores de Curve Number do modelo 

hidrológico NRCS, comparados ao hidrograma observado. Esse método possibilita avaliar o 

efeito das diferentes resoluções espaciais das imagens e dos classificadores semiautomáticos de 

imagens. 

Os algoritmos classificadores utilizados foram: o Suporte Vector Machine (SVM), 

proveniente do conjunto de ferramentas Orfeo Toolbox, disponíveis no QGIS (versão 2.8), cuja 

licença é livre e o método “Máxima Verossimilhança” (MaxVer), proveniente do conjunto de 

ferramentas Arc Toolbox disponíveis no ArcGIS® (versão 10.1), cuja licença é comercial. 
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 Para avaliar a sensibilidade dos classificadores e dos hidrogramas de cheia, em decorrência 

de diferentes resoluções de imagens foram utilizadas as seguintes imagens da bacia do Córrego 

do Mineirinho em São Carlos-SP:  

i. Uma imagem WorldView-II do ano de 2011, comprada pela Universidade de São Paulo, com 

resolução espacial de 0,5m na banda pancromática (PAN) e 2,0 nas bandas multiespectrais 

(MS).  

ii. Uma imagem Landsat-8 do ano de 2013, de livre acesso na internet, com resolução espacial de 

15m na banda PAN (banda 8) e de 30m nas bandas MS’s.  

A localização da bacia é apresentada na Figura 1 e o fluxograma que apresenta o 

procedimento adotado é apresentado na Figura 2. 

 
Figura 1 - Localização da área de estudo no Brasil 

Fonte: Angelini Sobrinha et al., (2014) 

 
Figura 2 - Fluxograma do processo de classificação das imagens 
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Após o processo de classificação, foram gerados mapas de uso de ocupação do solo para 

cada imagem, bem como arquivos contendo as matrizes de confusão, os quais foram utilizados 

para os cálculos da exatidão da classificação.  

A imagem WorldView-II da bacia do Córrego do Mineirinho foi classificada de forma 

manual por Martins e Brandão (2015). Os valores das áreas de cada uso do solo obtidas no 

trabalho desses autores foram utilizados neste trabalho para gerar o hidrograma de cheia 

simulado que foi comparado ao hidrograma observado na bacia e utilizado como parâmetro 

para avaliar as classificações semiautomáticas.  

Para gerar os hidrogramas simulados foi selecionado um evento chuva-vazão, com 

condição de umidade antecedente III, ocorrido no dia 25 de fevereiro de 2015 com as seguintes 

características: precipitação total de 39,9 mm e duração de 56 minutos, volume de ESD de 

49.925m3 e vazão de pico de 12,5m3.s-1. Utilizaram-se os modelos NRSC (USDA, 1986) e 

hidrograma unitário aplicados aos solos do tipo hidrológico B, uniforme na bacia, conforme 

Tabela 1.  

Tabela 1 - Curve Number aplicados 

Classe de Uso do Solo CN Descrição USDA (1986) 

Agricultura 61 Cultivo de cana de açúcar em fileira com cobertura completa 

Espaço aberto com 

vegetação 

61 Espaços abertos em boas condições com cobertura superior a 75% de 

gramínea 

Matas 55 Matas em boas condições protegidas da pastagem com serrapilheira 

cobrindo o solo 

Espaço aberto com solo 

exposto 

79 Espaços abertos em condições ruins com cobertura inferior a 50% de 

gramínea 

Transporte 98 Áreas impermeáveis 

Urbano 85 Distrito residencial de acordo com o tamanho do lote: lotes urbanos com 

aprox. 500 m2 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a exatidão global, o classificador que demonstrou maior desempenho, 

foi o SVM para as imagens WorldView-II (0,99), seguido do MaxVer para as imagens 

WorldView-II (0,97) e Landsat-8 (0,89). A imagem Landsat-8, aplicada ao classificador SVM 

apresentou desempenho de 0,83. Todas as classificações apresentaram desempenho 

considerado excelente. 

O hidrograma de cheia gerado a partir da classificação manual apresentou coeficiente de 

NS de 0,92. O classificador SVM com a imagem Landsat-8 também teve boa representatividade 

em relação ao hidrograma observado com coeficiente de NS de 0,93. Já o classificador MaxVer 

apresentou sensibilidade quanto a resolução de imagens e a vazão foi superestimada em 30%. 

Os hidrogramas simulados são apresentados na Figura 3. 
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Figura 3 – Hidrogramas simulados 

A primeira avaliação foi em relação à resolução das imagens, pois se acreditava que as 

imagens de maiores resoluções espaciais produziriam os hidrogramas mais representativos; 

entretanto, uma imagem de baixa resolução, como é o caso da Landsat-8, pode apresentar 

resultados hidrológicos expressivos. O classificador MaxVer demonstrou que a resolução da 

imagem influencia diretamente na geração de hidrogramas de ESD representativos, portanto, 

são obtidos a partir da imagem de maior resolução espacial. 

A classificação MaxVer com a imagem Landsat-8 teve menor coeficiente de NS devido as 

confusões entre o solo exposto, com os espaços abertos vegetados e a agricultura (ambos com 

CN de 61).  

As áreas do uso urbano não foram fortemente afetadas, pois tiveram redução de 1,5%. Já 

as reduções nos valores de área e vazão de pico da classe transporte foram de 7,1% e 15% 

respectivamente. Essas confusões resultaram no aumento da vazão total simulada (16,2m3.s-1) 

em 30% em relação à vazão observada (12,5m3.s-1).  

Na simulação utilizando o classificador MaxVer com a imagem WorldView-II a vazão de 

pico da classe solo exposto de 0,3 m3.s-1 foi inferior ao valor encontrado na classificação manual 

(0,5m3.s-1) e se deve as confusões entre esta classe e os telhados de barro, presentes na classe 
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urbana. Parte do transporte confundido com os telhados de barro e de metal também afetou o 

valor da vazão que foi reduzida a mais metade em relação à classificação manual de 6,1m3.s-1. 

Tais resultados são relacionados aos valores de área de cada classe que foi superestimada no 

uso urbano e no solo exposto e, subestimada no transporte.   

 

CONCLUSÕES  

Para auxiliar na tomada de decisão sobre quais classificadores e as imagens de satélite 

utilizar no intuito desenvolver estudos sobre a drenagem urbana, este trabalho trouxe uma 

contribuição importante, pois apresenta como resultado que a resolução espacial da imagem de 

satélite não é determinante na geração de hidrogramas de cheia representativos. 

Ás confusões entre as classes de uso do solo geradas pelos classificadores semiautomáticos 

influenciaram nos resultados das vazões de pico, sendo que as principais classes responsáveis 

pela redução do coeficiente de NS foram: uso urbano, transporte e solo exposto. 

Os solos expostos e os telhados de barro (urbano) devido as suas assinaturas espectrais 

semelhantes são obstáculos para os classificadores semiautomáticos, assim como as áreas de 

transporte e as casas com telhados de metal. Essas confusões interferiram na representatividade 

da vazão de pico em relação à vazão observada com diferenças de até 30%. 

Os hidrogramas gerados a partir das classificações semiautomáticas obtiveram coeficiente 

de NS semelhante ao da classificação manual. Tal resultado implica dizer que uma classificação 

semiautomática utilizada em estudos de drenagem urbana pode ser aplicada com alto grau de 

confiabilidade e com redução do tempo de trabalho, pois uma classificação manual 

representativa demanda o tempo que nem sempre o usuário dispõe. 

Quando ao conjunto "classificador-imagem" que produziu a menor “confusão” entre as 

classes e maior coeficiente de NS foi o classificador SVM com as duas imagens, sendo portanto 

apresentado como subsídio a tomada de decisão em estudos sobre a gestão da drenagem urbana.  
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