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Resumo – A Bacia Hidrográfica do Rio Xopotó (BHRX) está contida na Zona da Mata mineira, região que se 

transformou geograficamente, principalmente, pela dinâmica da agricultura e da agropecuária em escala local. A 

urbanização, também, teve importante papel nesta dinâmica. A partir destas transformações, a pressão sobre os 

recursos naturais se ampliou, bem como os impactos negativos. A busca por alternativas ao modelo que foi 

implementado, se faz urgente e necessário já que a região passou por problemas graves de abastecimento de água 

para a população urbana. O planejamento e a gestão do uso e ocupação das terras na bacia do Rio Xopotó, podem 

indicar caminhos para equilibrarmos o uso com a preservação. Dessa maneira, o objetivo do trabalho foi analisar 

imagens dos sensores Landsat - 5 e Landsat - 8, a partir do método de classificação supervisionada, para identificar 

o uso e a ocupação das terras na BHRX. O classificador utilizado foi Máxima Verossimilhança e as medidas 

avaliativas foram exatidão global e o índice Kappa. O suporte de Sistema de Informações Geográficas (SIG) foi o 

ArcGis 10.1R, o qual propiciou realizar os pré-processamentos, a aplicação dos métodos e a elaboração dos mapas 

temáticos. Observou-se que as imagens Landsat - 5 e Landsat - 8 possuem diferenças, o primeiro satélite obteve 

melhores resultados nas medidas avaliativas e o segundo satélite se saiu melhor no treinamento dos pixels. 

Verificou-se que houve grande variabilidade no tamanha das áreas de cada classe estabelecidas para a pesquisa, 

sendo que a última imagem (2017), destacou a pastagem em mais da metade da área da BHRX, seguida da Mata 

Densa, Área Urbanizada, Solo Exposto e Nuvens.   

INTRODUÇÃO 

Os territórios das bacias hidrográficas estão ganhando cada vez mais importância no cenário político-

administrativo e no trato dos problemas socioambientais. Isto acontece pela importância da produção de água que 

essas unidades proporcionam, que influenciam diretamente na manutenção da vida, em todas as suas dimensões, 

tanto no conjunto dos aspectos essenciais à subsistência, quanto na produção comercial agrícola, pecuária e 

industrial.  

Desta maneira, é importante entender de maneira sistêmica a paisagem, as condições ambientais que 

proporcionam o fornecimento d’água e, principalmente, quais são os limites de usos deste recurso para cada 

localidade, objetivando o uso seguro e sustentável. No entanto, compreende-se que a ideia de desenvolvimento 

socioambiental está impregnada nos fundamentos de crescimento econômico e, com isso, cada vez mais utilizam-

se dos recursos naturais disponíveis para atender as demandas sociais.  

Portanto, é nesse contexto que se mostra pertinente repensar a gestão do território nas bacias hidrográficas 

e, para a manejo eficiente da região, compreende-se a necessidade do conhecimento da área pelos órgãos públicos 

que podem ser subsidiadas pelas instituições de pesquisa e educação do governo. Entende-se que a paisagem é 

sistêmica e, portanto, pensar sobre a água é conhecer as características e evolução do solo, a cobertura vegetal e 

as potencialidades de retenção de água, a quantidade de precipitação e a variabilidade nos últimos anos, dentre 

outros parâmetros. 

A Bacia Hidrográfica do Rio Xopotó (BHRX), na Zona da Mata mineira, é uma região que tem passado 

por eventos de desmatamento periódicos em sua história, advindo do plantio de café, da utilização da pastagem 

para pecuária e forte urbanização. Contemporaneamente, os municípios da região vêm enfrentando vários desafios 
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na distribuição de água, pois observa-se irregularidade no fornecimento de água na época de seca e eventos de 

enchentes em épocas chuvosas (INPE, 2018). 

É nesta perspectiva que se pretende apresentar uma série histórica de 20 anos do uso e cobertura do solo 

através de imagens de satélite, possibilitando o reconhecimento da área e suas dinâmicas para melhor gestão dos 

recursos hídricos. Deste modo, este trabalho pretende fornecer instrumentos para melhor manejo e gestão do 

território em questão. 

O geoprocessamento possibilita analisar e compreender de maneira eficiente o uso e ocupação do solo, 

através dos dados de sensoriamento remoto e da integração e processamento das informações geográficas em 

softwares apropriados, pagos ou gratuitos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDO 

Localizada na mesorregião da Zona da Mata mineira, a BHRX é uma sub-bacia da bacia hidrográfica do 

Rio Pomba que, por sua vez, deságua na bacia do Rio Paraíba do Sul. As bacias hidrográficas mineiras têm sua 

gestão sob responsabilidade do Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM), dos Comitês e Agências de Bacias 

e, dependendo da escala da Agência Nacional das Águas – ANA. A BHRX está inserida na Unidade de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio Pomba e Muriaé – PS2. Os municípios que fazem parte da 

bacia são: Ubá, Divinésia, Guidoval, Guiricema, São Geraldo, Visconde do Rio Branco, Rodeiro, Ervália Dona 

Euzébia e Miraí (figura 1).  

Figura 1: Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Xopotó. 

A nascente do Rio Xopotó é no município de São Geraldo, onde percorre sua área urbana, segue para os 

municípios de Visconde do Rio Branco e Guidoval. Seu curso continua pelos limites de Rodeiro, Dona Euzébia e 

Miraí, onde alcança e deságua no Rio Pomba. Seus afluentes principais são o ribeirão Ubá, que está localizado à 

sua margem esquerda, e o Rio dos Borges, que desemboca em sua margem direita. 

A região em que a BHRX está inserida possui o predomínio do relevo de Domínio de Mares de Morros 

Florestados, ou somente Mares de Morros, como é descrito pelo geógrafo Aziz Ab’Saber (2003). Essa classificação 

se deu pelo referido autor em função do domínio vegetativo, Mata Atlântica e o predomínio de uma grande faixa 

de morros com formatos de “meia laranja”, ou formas mamelonares.  



 

3  
 

 

Cavalcanti (2016) elaborou a distribuição espacial da pluviosidade na região sudeste e se observa que a 

BHRX está na terceira zona da região Sudeste, com características de: 1.250 mm a 1400 mm ao ano; a frente polar 

atua como fator que causa pluviosidades na região, porém de forma menos intensa que no litoral; grande 

variabilidade interanual da pluviosidade. A referida autora ainda ressalta que esta condição dificulta o 

planejamento e organização do setor agrário, o abastecimento de água e o recurso energético da região. Isto porque 

a previsibilidade de pluviosidade para região é de baixa probabilidade (CAVALCANTI, 2016). 

É constatado que na região predominam três tipos de solos: o latossolos vermelho-amarelo, que se 

caracteriza por serem solos bem drenados, uniformes nas cores e profundos; argissolos vermelho-amarelo, que se 

caracteriza por limitações em fertilidade e vulnerável a erosão; e o cambissolo que se caracteriza por ter 

variabilidade na fertilidade, pequena profundidade e possibilidades de pedras no solo (SOLOS, 2013).  

Segundo Netto e Diniz (2005), o nome dado a mesorregião da Zona da Mata mineira, diz respeito a sua 

vegetação abundante de outrora, pois as características atuais da superfície desta área são de ausência das mesmas, 

pois, o processo de urbanização na região propiciou o desmatamento intensivo e extensivo. Segundo os autores, 

primeiro vieram o cultivo de café de maneira expressiva e, portanto, ocasionando o desmatamento de muitas 

vertentes. Depois, a pastagem tomou conta da região, para uso agropecuário (NETTO e DINIZ, 2005).  

O setor agrário é tradicional na região, voltada ao atendimento do mercado local e regional, representadas 

principalmente pela pecuária e pelos pequenos cultivos. Em exceção, com pontos não tão representativos na região 

e não tão pertinentes ao crescimento econômico, encontra-se a cafeicultura, a suinocultura e a avicultura em 

algumas áreas (NETTO e DINIZ, 2005). 

Atualmente, vê-se o predomínio de pastagens, áreas agrícolas de pequena área, algumas matas densas nos 

topos dos morros, áreas urbanizadas e presenças de solos expostos devido a degradação, em efeito do manejo 

inadequado das pastagens.   

2.2 BANCO DE DADOS E PRÉ-PROCESSAMENTO 

Houve a necessidade de adquirir imagens de dois satélites, landsat 5 e landsat 8, pois a temporalidade de 

somente um destes não contemplava a escala de 20 anos. Ambos os satélites possuem características diferentes 

(tabelas 1 e 2).  

Tabela 1: Características do sensor do satélite Landsat 5. Fonte: USGS.  

Sensor Spectral bands 

Resolução 

Espectral 

(micrometers) 

Espectral 

Resolution 

(meters) 

Temporal 

Resolution 

(days) 

Imaged 

Área 

(km) 

Radiometric 

Resolution 

(bits) 

TM 

(Thematic 

Mapper) 

B1- Blue 0.45 - 0.52 

30 

16 dias 

 

185 km 

 

8 bits 

 

B2 - Green 0.52 - 0.60 

B3 - Red 0.63 - 0.69 

B4 - Near Infrared 

(NIR) 
0.76 - 0.90 

B5 - Shortwave 

Infrared (SWIR) 1 
1.55 - 1.75 

B6 - Thermal 10.40 - 12.50 120 

B7 - Shortwave 

Infrared (SWIR) 2 
2.08 - 2.35 30 
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Tabela 2: Características do sensor do satélite Landsat 8. Fonte: USGS.  

Sensor Spectral bands 

Resolução 

Espectral 

(μm) 

Espectral 

Resolution 

(m) 

Temporal 

Resolution 

(D) 

Imaged 

´Área 

(km) 

Radiometric 

Resolution 

(bits) 

Operationa

l 

Land 

Imager 

(OLI) 

and 

Thermal 

Infrared 

Sensor 

(TIRS) 

B1- Ultra Blue 

(coastal/aerosol) 
0.435 - 0.451 

30 

 

16 

 

!80 

 

16 

 

B2 - Blue 0.452 - 0.512 

B3 - Green 0.533 - 0.590 

B4 - Red 0.636 - 0.673 

B5 - Near Infrared 0.851 - 0.879 

B6 - Shortwave 

Infrared (SWIR) 1 
1.566 – 1651 

B7 - Shortwave 

Infrared (SWIR) 2 
2.107 - 2.294 

B8 - Panchromatic 0.503 - 0.676 15 

B9 - Cirrus 1.363 - 1.384 

30 
B10 - Thermal 

Infrared (TIRS) 1 
10.60 - 11. 19 

B11 - Thermal 

Infrared (TIRS) 2 
11.50 - 12.51 

Desta maneira, adquiriu-se imagens de 1998, 2003 e 2008 do landsat 5 e, 2013 e 2017, do landsat 8. O 

download das imagens ocorreu através do Earth Explore, site da United States Geological Survey (USGS) que 

disponibiliza dados para análises ambientais. Buscou-se realizar download dos referidos arquivos, os quais não se 

encontravam com quantidades consideráveis de nuvens, de gotículas d’água ou de aerossóis. 

Também, sabe-se que os meses mais preocupantes sobre a gestão hídrica são os meses mais secos, 

portanto, as imagens compreenderam período de menor índice de precipitação anual da região. As datas das 

imagens adquiridas foram: 16/07/1998; 05/07/2003; 05/09/2008; 01/08/2013; e 29/08/2017.  

O pré-processamento das imagens ópticas ocorreram no software ArcGis 10.1R, da empresa norte-

americana Environmental Systems Research Institute (ESRI), que possibilita integrar e processar informações 

geográficas. As ferramentas utilizadas do programa e as respectivas justificativas foram: Project Raster, para 

transformar as imagens que estavam em WGS 84 UTM Zona 23 N para SIRGAS 2000 UTM 23 S; copy raster, 

para retirar o display; moisac to new raster, para unir as imagens que contemplam área da bacia. Este processo foi 

realizado para as bandas RGB de cada satélite; clip, conjuntamente a um shapefile da BHRX, para respeitar os 

limites da bacia pesquisada; e, por fim, composite bands, para gerar a imagem RGB, que possibilita a classificação 

das imagens.  

2.3 CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA DAS IMAGENS 

A classificação não supervisionada de imagens, como a própria nomenclatura sugere, é um método de 

identificação de classes de maneira autônoma, através de algoritmos computacionais (GONÇALVES et al., 2008). 

Em contrapartida, a classificação supervisionada de imagens indica um sujeito, o analista que, através das 

características espectrais apresentadas e o treinamento dos pixels, ocorre o reconhecimento da área imageada 

(GONÇALVES et al., 2008). Desta forma, optou-se por realizar a classificação supervisionada das imagens 

ópticas, pois percebe-se maior índice de acertos neste segundo método.  

Desta maneira, no software ArcGis 10.1R, foi utilizado a ferramenta image classification, a qual 

possibilitou realizar o treinamento dos pixels através de amostragens nas imagens ópticas. A categoria utilizada 

nas primeiras 4 imagens foram Área urbanizada (que contempla toda construção humana), Mata Densa (mata 
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nativa e mata plantada), Pastagem (áreas de pastos e agrícolas) e Solo Exposto. Na quinta e última imagem, foi 

adicionada a classe Nuvens, pois constatou-se sua presença na imagem.   

A categorização ficou limitada a estes componentes, uma vez que não foi possível extrair mais 

informações espaciais, como drenagens e áreas agrícolas, pois a Ground Sample Distance (GSD) das imagens não 

são de precisão espacial suficiente para contemplar pequenas extensões na superfície terrestre.  

Para classificação da imagem foi utilizada o tradicional método da Máxima Verossimilhança, considerado 

por MENESES et al (2012), como o meio mais eficiente de classificar, pois as classes de treinamento são usadas 

para mensurar a distribuição dos pixels contidos na categorização do espaço das bandas e, também, identifica a 

localização central de cada classe.  Este classificador considera a média dos valores dos pixels das classes, 

empregado por métodos estatísticos. Assim, após o treinamento dos pixels foi empregado o referido classificador. 

Independente do classificador, ainda é necessário confirmar a validação do método com a realidade da 

superfície terrestre, essa questão depende de vários aspectos. Meneses et al (2012) postula que a acurácia pode 

variar de acordo com a complexidade do terreno, a resolução espacial e espectral do sensor, do classificador 

utilizado, do processo e quantidade de classificação e a quantidade de dados que representa de maneira verdadeira 

a superfície terrestre. O referido autor postula ainda duas medidas que podem ser utilizadas para conferir a acurácia 

da classificação, sendo duas delas a exatidão global e o índice Kappa. 

De acordo com Story & Congalton (1986), a exatidão global nas imagens é a relação da porcentagem da 

área pesquisada que é corretamente classificada e os pontos de referência na superfície da terra. Já o índice Kappa 

é uma medida de precisão que se diferencia da Exatidão Global porque considera todos os elementos da matriz de 

erro, não somente a da diagonal principal, como ocorre na primeira medida mencionada e sendo entendido como 

índice de concordância (GONG e HOWARTH, 1990). Os autores Landis e Koch (1977) estabeleceram valores 

que apresenta a avaliação do índice Kappa (tabela 3). 

Tabela 3: Tabela de avaliação do índice Kappa. Fonte: Landis & Koch (1977 p.165)  

Índice Kappa Qualidade 

0.00 Péssima 

0,01 a 0,20  Ruim  

0,21 a 0,40 Razoável 

0,41 a 0,60 Boa 

0,61 a 0,80 Muito Boa 

0,81 a 1,00 Excelente 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A classificação supervisionada das cinco imagens da série histórica foi realizada a partir do software 

ArcGis 10.1R, sendo utilizado o classificador máxima verossimilhança e avaliado através das medidas de exatidão 

global e índice Kappa. Observa-se a seguir (Figura 2), primeiramente, as 4 primeiras imagens da sequência 

histórica, o resultado da classificação e a proporção da área das classes das imagens para discussão posterior.  

Verificou-se que houve confusão na classificação de duas classes, Solo Exposto e Área Urbanizada, 

mesmo refazendo algumas vezes o treinamento dos pixels. Esta situação provocou variação nos resultados das 

imagens entre ambas as classes. No entanto, entende-se que o solo exposto tem este potencial de variação no 

decorrer dos anos, diferente da área urbanizada, que possui tendência de aumentar esporadicamente.    
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Figura 2: Imagens classificadas de 1998 à 2013. 

 

Na imagem de 1998 é verificado que a Área Urbanizada representa 96,54 km² da área da BHRX, a Mata 

Densa representa 384,94 km², o Solo Exposto retrata 58,94 km² e, por fim e de maneira predominante, 

representando mais da metade da área, 719,43 km² são Pastagem. 

Sobre a imagem de 2003, averiguou-se que a Área Urbanizada representa 43,58 km² da área total da bacia 

pesquisada, a Mata Densa retrata 345,72 km² da região, o Solo Exposto consta cerca de 37,66 km² e, a pastagem, 

representa 832,89.  

Em comparação com a imagem 1998, observa-se que a classe Área Urbana na imagem de 2003 diminuiu 

pouco mais da metade, este resultado demonstra um erro na classificação da primeira ou segunda imagem, pois a 

urbanização dificilmente regride, como já foi discutido. Aliás, a tendência é só aumentar sua área de permanência. 

Houve uma leve diminuída na área da Mata Densa e aumento do solo exposto. A Pastagem foi a que mais aumentou 

sua área. 
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A imagem de 2008 apresentou na classe de Área Urbana 58,29 km², a Mata Densa teve representatividade 

de 516,65 km², constatou-se 100,95 km² de Solo Exposto e a Pastagem representou 583,97 km² da BHRX.  

Dessa maneira, percebe-se que em comparação a imagem de 2003, a imagem de 2008 demonstrou que a 

Área Urbana teve um aumento leve em sua área, já a Mata Densa e o Solo Exposto, o aumento foi significativo 

neste período, em detrimento da pastagem que diminuiu consideravelmente. 

A imagem de 2013 apresentou 30,84 km² de Área Urbanizada, 577,11 km² de Mata Densa, 212,7 km² de 

Solo Exposto e 439,2 km² de Pastagem.  

Observa-se que, em comparação ao ano de 2008, o ano de 2013 apresentou diminuição da Área 

Urbanizada, pequeno aumento na área de Mata Densa, considerável aumento de Solo Exposto e considerável 

diminuição da Pastagem.  

A última imagem de 2017 é apresentada (figura 3) separadamente das demais, pois entende-se que esta 

última pode servir como referência mais atual para a administração pública e privada da BHRX.  

Figura 3: Imagem classificada do ano de 2017 

 

Observa-se que a imagem de 2017 apresenta 43,93 km² de Área Urbanizada, 213,89 km² de Mata Densa, 

64,3 km² de Solo Exposto, 934,61 km² de Pastagem e 3,11 km² de Nuvens. Observou-se que na região nordeste 

da imagem classificada houve muita ocorrência de área urbanizada, porém constata-se que não há tanta área 

urbanizada quanto aparece na classificação. Esta confusão ocorreu por causa das nuvens que se concentraram nesta 

área.  

Verifica-se que em comparação aos dados da última imagem, a Área Urbanizada aumentou, a Mata Densa 

diminui mais da metade, assim como o solo exposto e, por fim, a pastagem dobrou de abrangência espacial.  
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 As medidas de avaliação (tabela 4) foram satisfatórias, tanto para a Exatidão Global, quanto para o índice 

Kappa. De maneira mais específica, a imagem do ano de 2003 obteve o maior valor e em 2008 o de menor valor, 

apesar de que não houve muita variação entre as avaliações de todas as imagens. O resultado dos índices Kappa 

se repetiu como na exatidão global, a imagem de 2003 teve o maior índice e a imagem de 2008 obteve menor 

índice. De acordo com a avaliação de Landis e Koch (1977), todas as imagens obtiveram Índice Kappa muito boa.  

Tabela 4: Medidas de avaliação da classificação das imagens. 

Ano da Imagem Exatidão Global (%) Índice Kappa (%) 

1998 73  72,35  

2003 84  75,39  

2008 71  60,21  

2013 75  70,10  

2017 72  67,84 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebeu-se que a classificação supervisionada das imagens Landsat - 8 se mostraram melhores no 

treinamento dos pixels do que nas imagens Landsat - 5. Justifica-se isto devido a diferença entre os bits de cada 

imagem, o primeiro satélite tinha 16 bits, o segundo somente 8 bits, propiciando quantidade de escala de cores de 

maneira diferentes.  

No entanto, de maneira comparativa, entende-se que as imagens do Landsat - 8 são melhores para 

trabalhos de classificação supervisionada, pois são imagens com qualidade melhor, com mais bandas e, ressalta-

se, que as medidas avaliativas variam dependendo do classificador.   

Apesar das medidas avaliativas possuíram resultados satisfatórios, alguns pixels ficaram comprometidos, 

resultando classificação de áreas que não correspondem ao real. Entendeu-se, também, que esta tecnologia tem 

sua limitação e, para se ter mais precisão e respostas mais confiáveis é necessários melhores dados.  

A Área Urbanizada apresentou grande variabilidade, assim como a pastagem e a Mata Densa. No entanto, 

destaca-se que em 2017 a pastagem se mostrou soberana na região, classe que se caracteriza, geralmente, por 

superfícies que não colaboram com a infiltração da água em detrimento do escoamento superficial. A Mata Densa, 

que geralmente apresenta maiores chances de retenção da água, diminuiu nos últimos anos.  

Os resultados confirmam certos aspectos do histórico da mesorregião da Zona da Mata, como a tendência 

do aumento da pastagem para a expansão da agricultura, agropecuária e até devido a urbanização. Percebeu-se 

também que o solo exposto diminuiu em relação aos anos passados, no entanto, esta classe se mostra prejudicial 

para a recarga hídrica, pois aumenta a erosibilidade.  
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