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RESUMO 

 

O clima semiárido é característico de boa parte da região Nordeste do Brasil. Na região 

semiárida, a distribuição irregular de chuvas e a alta evapotranspiração restringem o 

desenvolvimento econômico, que se baseia prioritariamente na pecuária, agricultura de 

sequeiro e extração de lenha, em uma estrutura fundiária de pequenas propriedades. A remoção 

da vegetação florestal normalmente é seguida pelo estabelecimento campos de cultivo e 

pastagens e, após alguns anos, é comum o abandono dessas áreas, que leva à regeneração de 

floresta secundárias. Esses processos de uso da terra criaram paisagens caracterizadas por um 

mosaico de pastagens, campos agrícolas e fragmentos florestais em diferentes níveis de 

sucessão, submetidos a constantes mudanças. O entendimento da dinâmica das mudanças de 

cobertura e uso da terra nessa região é uma condição importante para a quantificação dos 

estoques de carbono, dos balanços de emissões de gases de efeito estufa e, consequentemente, 

para o desenvolvimento de estratégias de adaptação aos efeitos do clima. O sensoriamento 

remoto é uma alternativa de baixo custo que pode abranger áreas extensas e, portanto, é 

provavelmente a melhor estratégia para o monitoramento das mudanças de cobertura e uso da 

terra. Entretanto, ainda são limitadas as ferramentas de sensoriamento remoto utilizadas para a 

classificação e monitoramento dessas mudanças na região semiárida do NE do Brasil. Assim, 

o objetivo deste estudo foi mapear e analisar a classificação de uso e cobertura do solo no 

semiárido pernambucano, por meio de uma plataforma baseada na nuvem, utilizando métodos 

de aprendizado de máquina. Utilizou-se a plataforma do Google Earth Engine para classificar 

área urbana e solo exposto, pastagens, caatinga aberta, caatinga densa, floresta perene e água. 

A classificação foi realizada com o algoritmo de aprendizado de máquina Random Forest, e 

foram testadas duas combinações de bandas como parâmetros de entrada do treinamento do 

classificador. Foram coletados 3000 pontos para treinamento e teste da classificação, por meio 

de coletas de campo e através do software Google Earth Pro. Também foram extraídos dados 

de área e NDVI médio destas classes. As classificações tiveram precisão geral de 78,4% e 

76,8%, os dados de área concordam com a literatura e as médias de NDVI possibilitaram a 

diferenciação das classes. O algoritmo de classificação desenvolvido obteve boa precisão e 

pode contribuir na análise e extração de dados para estudos ambientais, como análises de 

mudanças do uso e cobertura, restauração de áreas degradadas, e estimativas de estoque de 

carbono. O desenvolvimento e aplicação dessa ferramenta poderá colaborar para tomadas de 

decisão no planejamento e gestão dos municípios de Pernambuco. 

 



Palavras-chave: caatinga; pastagem; agricultura; random forest. 

  



ABSTRACT 

 

The semiarid climate is characteristic of much of the Brazilian Northeast region. In the 

semiarid region, the irregular rainfall distribution and the high evapotranspiration restrict 

economic development, which is primarily based on livestock, rainfed agriculture and firewood 

extraction, in a land tenure structure of small properties. The removal of forest vegetation is 

usually followed by the establishment of cultivated fields and pastures and, after a few years, 

by the abandonment of these areas, leading to the regeneration of secondary forests. These land-

use processes created landscapes characterized by a mosaic of pastures, agricultural fields and 

forest fragments at different levels of succession, undergoing constant change. Understanding 

the dynamics of land cover and land use changes in this region is an important condition for the 

quantification of carbon stocks, the balances of greenhouse gas emissions and, consequently, 

for the development of adaptation strategies to weather changes. Remote sensing is a low-cost 

alternative that can cover large areas and therefore is probably the best strategy for monitoring 

changes in land coverage and usage. However, remote sensing tools used for the classification 

and monitoring of these changes in the semi-arid region of NE Brazil are still limited. Thus, the 

aim of this study was to map and analyze the classification of land use and land cover in the 

semiarid region of Pernambuco, through a cloud-based platform, using machine learning 

methods. The Google Earth Engine platform was used to classify urban and exposed soil, 

pastures, open caatinga, dense caatinga, perennial forest and water areas. The classification was 

performed with the Random Forest machine learning algorithm, and two band combinations 

were tested as input parameters of the classifier training. Three thousand points were sellected 

for training and classification testing, through field collections and the Google Earth Pro 

software. Area and average NDVI data for these classes were also extracted. The classifications 

had an overall accuracy of 78.4% and 76.78%, the area data agree with the literature and the 

NDVI means allowed for class differentiation. The classification algorithm developed had a 

good accuracy and can contribute to the analysis and extraction of data for environmental 

studies such as analysis of changes in use and coverage, restoration of degraded areas, and 

carbon stock estimates. The development and application of this tool can contribute to decision-

making in planning and management of municipalities in Pernambuco state. 

 

Keywords: caatinga; pasture; agriculture; random forest. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A região semiárida brasileira abrange 1.134 municípios e uma área de aproximadamente 

977,6 mil km² e cerca de 90% está localizada na região nordeste do país (VENTURA; 

ANDRADE, 2011). O clima semiárido nordestino é caracterizado pela alta temperatura e pela 

extrema irregularidade da distribuição espacial e temporal das chuvas (ANDRADE et al., 

2016). 

Estas condições climáticas restringem o desenvolvimento de diversas atividades 

econômicas na região, que são caracterizadas pela predominância da pecuária, agricultura de 

sequeiro e extração de lenha da caatinga (SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; TABARELLI, 2017). 

Estas atividades são intrinsicamente reguladas pelo potencial do local em produzir biomassa, 

que por sua vez, é regulado pelo clima. Essa dependência é crítica sobretudo para os agricultores 

e pecuaristas menos capitalizados que tem no rebanho ou na lavoura seu principal meio de 

geração de renda (MENEZES et al., 2012; MARENGO; TORRES; ALVES, 2017; ALVALÁ 

et al., 2019).  

Para garantir a segurança alimentar da região, é necessário desenvolver estratégias de 

adaptação à variabilidade dos processos ecossistêmicos decorrentes da variabilidade climática. 

No entanto, a ausência de dados acerca dos efeitos da variabilidade climática sobre a cobertura 

da terra e a mudança de cobertura ao longo do tempo, é um fator limitante para a realização de 

análises, e consequentemente, para a tomada de decisão (LEDRU et al., 2020). Os poucos 

estudos realizados na região, de modo geral, foram realizados em pequena escala e 

descontínuos, insuficientes para analisar um ecossistema tão heterogêneo (CASTANHO et al., 

2020). 

Nos últimos anos, com a evolução de técnicas de sensoriamento remoto, a obtenção de 

dados de cobertura terrestre tem sido facilitada, devido à capacidade de extração de parâmetros 

biofísicos de alvos da superfície terrestre, através do monitoramento de grandes áreas e ao baixo 

custo a partir de sensores orbitais (DEBATS et al., 2016; REDDY, 2018; REMBOLD et al., 

2019). O avanço dessas técnicas oportunizaram a implementação de sistemas de monitoramento 

aprimorado em escalas global e regional (FRITZ et al., 2019; ZHOU et al., 2018) e tornaram o 

uso de sistemas de monitoramento agroclimáticos para o gerenciamento de áreas de uso agrícola 

e pecuário uma importante aliada na tomada de decisão por parte dos agricultores e gestores 

públicos (Aguilar, 2018). 
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A produção de biomassa na Caatinga pode atingir níveis adequados de produção animal 

e, ao mesmo tempo, manter a biodiversidade do local, quando manejada corretamente 

(ARAÚJO FILHO et al., 2002). Entretanto, há certa dificuldade no mapeamento da distribuição 

espacial de determinadas coberturas de solo, como por exemplo a agricultura, que por ser de 

sequeiro, apresenta forte variabilidade interanual, devido à fenologia da vegetação e dos 

períodos de corte ou colheita (LI et al., 2017). Para reduzir as incertezas quanto a classificação 

da cobertura do solo utilizando imagens satelitais, atualmente estão sendo desenvolvidos novos 

algoritmos de classificação, supervisionados e não-supervisionados, a fim de qualificar o 

mapeamento para obter melhores resultados (COSTA; FOODY; BOYD, 2018). 

O mapeamento da vegetação pode colaborar com seu manejo, principalmente se contar 

com a estimativa da quantidade de biomassa, o que possibilita estimar a capacidade de suporte 

frente à diferentes cenários. Nascimento (2019) analisou a classificação da cobertura vegetal do 

bioma Caatinga realizada pelo MapBiomas e concluiu que as classes fitofisionômicas não 

condiziam com mapas previamente elaborados para esta região, o que permite inferir que a 

ferramenta Mapbiomas na sua versão 3 não representou de forma satisfatória a distribuição 

espacial da cobertura da Caatinga. 

A classificação pode ser realizada de maneira precisa e com confiabilidade mesmo em 

áreas grandes e heterogêneas. Técnicas de aprendizado de máquina têm oferecido ótimos 

resultados em estudos de classificação com imagens de sensoriamento remoto, como o Random 

Forest (RF), desenvolvido por Breiman (2001), que foi elencada como uma das melhores 

técnicas na predição de características vegetais (MORENO-MARTÍNEZ et al., 2018). 

Realizar estas análises com imagens orbitais de fluxo contínuo demanda grande 

capacidade de processamento de dados (YANG et al., 2017), tarefa impraticável com 

computadores de mesa e programas de geoprocessamento comuns. Como alternativa para o 

gerenciamento de imagens sem a necessidade de download e arquivamento em máquinas dos 

usuários, a Google desenvolveu uma plataforma que disponibiliza uma coleção de imagens 

orbitais e de dados geoespaciais em uma escala planetária e com recursos para análise contidos 

na nuvem, chamada Google Earth Engine (GEE) (KINAKH; BUN; DANYLO, 2017)). O GEE 

foi desenvolvido com ênfase na área ambiental e permite o desenvolvimento de algoritmos 

interativos de imagens orbitais georreferenciadas em escala global, através de uma Interface de 

Programação de Aplicações (API), composta por múltiplas funções acessíveis por linguagem 

de programação Javascript e Python. 
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Diante do exposto, o presente estudo objetivou mapear e analisar a classificação de uso 

e cobertura da terra no semiárido pernambucano, por meio de uma plataforma baseada na 

nuvem, utilizando métodos de aprendizado de máquina. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A Caatinga é um bioma que ocorre em quase toda sua totalidade na região Nordeste do 

Brasil e se estende por uma área superior a 910 mil km² (MORO et al., 2016). Está presente em 

oito dos nove estados nordestinos (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe) e ainda no norte de Minas Gerais (SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; 

TABARELLI, 2017). 

O bioma é caracterizado por uma vegetação nativa heterogênea, tropical, sazonalmente 

seca, predominantemente caducifólia, de porte baixo e intermediário, com algumas espécies 

que possuem adaptações como microfilia e espinhos (RODAL; MARTINS; SAMPAIO, 2008). 

A vegetação original mais típica já havia sido denominada de Caatinga pelos habitantes 

indígenas e este nome foi adotado para o bioma. Rodal, Martins e Sampaio (2008) buscaram 

identificar as variáveis ambientais que diferenciaram dois fragmentos de caatinga e indicaram 

que o relevo, o embasamento geológico e sobretudo o clima local determinam a fisionomia da 

cobertura vegetal nativa. 

A região é submetida ao clima semiárido, com precipitação média anual de 773 mm, 

com chuvas concentradas em três a quatro meses sucessivos e com grande variabilidade 

temporal e espacial, além da ocorrência ocasional de secas prolongadas por até cinco anos 

seguidos a cada uma ou duas décadas (MARTINS; MAGALHÃES; FONTENELE, 2017; 

SILVA; LEAL; TABARELLI, 2017). A proximidade do bioma à linha do Equador contribui 

para que a região receba alta incidência de luz solar, ao longo do ano, e sua temperatura média 

esteja entre 25 e 30°C, o que acarreta em uma alta evapotranspiração potencial (SILVA; LEAL; 

TABARELLI, 2017). 

A variabilidade climática contribui fortemente para a heterogeneidade da vegetação. 

Estudos realizados por Silva et al. (2017) e Amorim et al. (2005) expõem que muito embora a 

pluviosidade média seja de 773 mm, há locais que recebem menos de 400 mm e áreas onde o 

total anual supera 1200 mm. Essas variações são perceptíveis e identificáveis na paisagem e 

podem ocorrer a poucas dezenas de quilômetros. 

Em sua maioria, os solos da caatinga estão sobre o embasamento cristalino do pré-

cambriano e são bem variados quanto às feições morfológicas, físicas, químicas e 

mineralógicas. Os tipos de solo mais encontrados são os Latossolos, Neossolos Litólicos, 

Argissolos e Luvissolos (SILVA; LEAL; TABARELLI, 2017). 

As condições ambientais influenciam fortemente o desenvolvimento econômico da 

região. De acordo com Silva, Leal e Tabarelli (2017), cerca de 40% da vegetação de Caatinga 
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original foram mantidos devido à dificuldade em introduzir um sistema produtivo mais rentável 

que a produção pecuária bovina, caprina e ovina usando a vegetação nativa como pastagem. 

Parte da cobertura de vegetação nativa integra a produção de lenha e a etapa de pousio da 

agricultura itinerante e cerca de um terço da vegetação original foi substituída por pastos 

plantados e por agricultura cultivada anualmente, principalmente com culturas de ciclo curto. 

Segundo os dados do censo agropecuário realizado em 2017 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2019), foram contabilizadas cerca de 780 mil pessoas ocupadas 

nos 281,7 mil estabelecimentos agropecuários de Pernambuco. Estes empreendimentos 

totalizam uma área de 4,5 milhões de hectares, logo, cada estabelecimento rural tem em média 

16 ha de área. Na zona costeira, há propriedades maiores, geralmente voltadas para a produção 

de cana. Isto implica dizer que boa parte das unidades produtivas no semiárido de Pernambuco 

possui tamanho menor que a média e, dadas as condições climáticas e de solo, insuficiente para 

garantir o autossustento. 

 

2.1 USO E COBERTURA DA TERRA NO BIOMA CAATINGA 

 

Nos últimos anos, as mudanças na cobertura da terra têm sido intensificadas em todo o 

mundo devido ao aumento populacional e à necessidade de abastecimento das cidades com 

água, alimento, fibras e abrigo. Tais mudanças são de grande importância pois influenciam no 

balanço energético, no clima, no balanço hídrico, nos ciclos biogeoquímicos e na provisão de 

serviços ecossistêmicos (CHU, 2020). 

A cobertura da terra é definida como o estado biofísico apresentado na superfície e na 

subsuperfície próxima, a expressão da interação entre o ambiente físico, a biota, fatores 

climáticos e as intervenções antrópicas, enquanto o uso é a forma com que o solo está sendo 

aproveitado ou ocupado (CHU, 2020). 

De acordo com os dados publicados no censo agropecuário de 2017, em Pernambuco, 

os usos mais comuns no meio rural são as lavouras (19%), as pastagens (40%), matas ou 

florestas (19%) e outros usos (23%) (IBGE, 2019). No entanto, esta classificação é grosseira e 

insuficiente, em se tratando de caracterizar a diversidade fitofisionômica da Caatinga. Do ponto 

de vista do uso pecuário da terra, que está presente em todos os municípios do estado, é 

importante destacar que os rebanhos pecuários alimentam-se tanto nas pastagens herbáceas 

(cultivadas ou formadas por ervas espontâneas) como também na vegetação florestal nativa, 

principalmente em períodos secos, quando acabam as reservas de forragem nas pastagens 

herbáceas. 
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Sendo assim, é interessante identificar e espacializar os usos e as coberturas da terra no 

bioma Caatinga para sua melhor compreensão e adoção de políticas adequadas de ocupação das 

terras e de técnicas de manejo apropriadas. Lembrando, no entanto,  que o uso e a cobertura da 

terra são variáveis também no tempo e precisam ser identificas e especializadas periodicamente 

(CHU, 2020). Diversos autores objetivaram classificar espacialmente a paisagem da caatinga 

de acordo com sua fisionomia (RODAL; MARTINS; SAMPAIO, 2008; MORO et al., 2016; 

SILVA et al., 2017; SILVEIRA et al., 2018; BARBOSA et al., 2019; SANTANA et al., 2019). 

O IBGE também realizou o levantamento do uso e cobertura da terra para todo Brasil (IBGE, 

2017), utilizando imagens de satélite dos anos de 2000, 2010, 2012 e 2014, e classificou a área 

em quatorze categorias e quantificou as mudanças da cobertura entre os anos. 

Apesar do tema ser amplamente discutido e cada autor imprimir sua percepção acerca 

da classificação da cobertura da terra, o que leva a nomenclaturas e classes distintas, há certa 

convergência entre os autores sobre as classes de cobertura vegetativa da terra na caatinga. São 

estratificadas, por vários autores, como caatinga densa, caatinga aberta, agricultura e pastagem 

(SILVA et al., 2017; SANTANA et al., 2019; ANDRADE et al., 2020). 

Andrade (2020) e Santana et al, (2019) sugeriram que caatingas densas seriam 

vegetações com maior densidade de plantas arbóreas e arbustivas grandes, com dossel bem 

formado, sendo provável estágio avançado de regeneração. A caatinga aberta apresenta 

predominância de árvores e arbustos espaçados, com pouca ou nenhuma ocorrência de espécies 

arbóreas de clímax. São áreas em processo intermediário de regeneração, ou de crescimento 

limitado das plantas pela deficiência de nutrientes do solo e/ou pela baixa capacidade de 

retenção de água, geralmente por causa da pequena profundidade. As pastagens são compostas 

predominantemente por espécies herbáceas e arbustos baixos, surgem espontaneamente 

representando um dos estágios iniciais da sucessão ecológica ou podem surgir após a retirada 

parcial ou total da vegetação. A agricultura em sua maior parte, é feita com espécies de ciclo 

curto, já que o longo período de estiagem dificulta o estabelecimento de culturas permanentes, 

estas só ocorrem em áreas irrigadas, em baixios e pés-de-serra com maior disponibilidade 

hídrica, ou com as poucas espécies de grande adaptação à deficiência hídrica, como a palma 

forrageira e o agave. 

 

2.2 SENSORIAMENTO REMOTO 

 

O Sensoriamento Remoto (SR) é um conjunto de técnicas que permitem a obtenção de 

informações das características de um alvo sem contato direto com o mesmo, a partir da 
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captação da reflexão ou emissão deste alvo após a interação com alguma fonte de energia 

(CHANG e BAI, 2018). Segundo Reddy (2018), ainda na década de 1960 foram iniciadas as 

primeiras missões de observação da terra, por satélites meteorológicos com sensores 

infravermelho. Pouco depois, na década de 1970, foi lançado o primeiro satélite portando um 

sensor multiespectral, que capta a radiação no espectro visível e no infravermelho. 

Um dos programas mais conhecidos de imageamento da superfície terrestre é o Landsat, 

seu primeiro satélite foi lançado em 1972, operados atualmente pela NASA (National 

Aeronautics and Space Administration), compõem a mais antiga missão de observação da terra. 

Sua evolução ofereceu qualidade e confiabilidade, o programa disponibilizou seus dados 

históricos e permanece publicando gratuitamente os dados recentes. O satélite mais recente, 

Landsat 8, foi lançado em novembro de 2013 com período de revisita de 16 dias. Possui onze 

bandas provenientes dos sensores OLI (Operational Terra Imager), que atua na região do 

visível, e TIRS (Thermal Infrared Sensor), que atua na região do infravermelho 

(SHAHROKHNIA; AHMADI, 2019). As bandas espectrais seguem a configuração detalhada 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Configuração das bandas das imagens originadas do satélite Landsat 8. 

Nº da 

banda 

Comprimento de onda - 

Centro de classe (nm) 
Nome da banda Resolução (m) 

B01 0,43 - 0,45 Coastal Aerosol 30 

B02 0.45 - 0.51 Blue 30 

B03 0.53 - 0.59 Green 30 

B04 0.64 - 0.67 Red 30 

B05 0.85 - 0.88 Near Infrared (NIR) 30 

B06 1.57 - 1.65 SWIR 1 30 

B07 2.11 - 2.29 SWIR 2 30 

B08 0.50 - 0.68 Panchromatic 15 

B09 1.36 - 1.38 Cirrus 30 

B10 10.60 - 11.19 
Thermal Infrared (TIRS 

1) 
100 

B11 11.50 - 12.51 
Thermal Infrared (TIRS 

2) 
100 

Fonte: Adaptado de United States Geological Survey - USGS (2020) 

 

Ao longo dos anos, os sensores dos satélites Landsat evoluíram, tornando-se uma 

alternativa viável para a análise de alvos na superfície terrestre. De modo simultâneo, 
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pesquisadores desenvolveram diversas metodologias para a extração de parâmetros biofísicos 

da vegetação para análise e gerenciamento da terra (REDDY, 2018). 

 

 

2.2.1 Características Espectrais e Temporais da Vegetação da Caatinga 

 

Os sensores dos satélites captam a energia refletida dos alvos após a interação com a 

radiação eletromagnética (PEDDLE et al., 2001). Cada alvo possui uma assinatura espectral, 

que é a quantidade de energia refletida em determinado comprimento de onda, também 

conhecido como comportamento espectral. Deste modo, cada região do espectro é adequada 

para a observação de determinados alvos, em razão da assinatura espectral de cada material 

(CHANG; BAI, 2018). 

Para identificar determinada cobertura, buscam-se utilizar as regiões do espectro nas 

quais há uma maior diferenciação desta cobertura, a exemplo da biomassa que é fortemente 

correlacionada com bandas que atuam na faixa do vermelho, no espectro visível, e no 

infravermelho próximo, no espectro invisível (MAHDIANPARI et al., 2019; MEDEIROS et 

al., 2019), sendo assim, na Figura 1 pode ser visualizado o comportamento espectral de 

diferentes alvos da superfície terrestre. 

Fonte: Adaptado de Hou et al. (2016) 

Figura 1 - Comportamento espectral de diferentes superfícies terrestres. 
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O sucesso desta correlação é refletido na quantidade de índices de vegetação que 

utilizam as bandas do vermelho e do infravermelho próximo. Um exemplo é o Índice de 

Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), que identifica a presença de vegetação através 

da razão entre a diferença das refletâncias das bandas do infravermelho próximo (NIR) e do 

vermelho (RED), proposto por Rouse, Haas e Deering (1974). 

Sendo assim, imagens provenientes dos sensores orbitais foram largamente usadas nesse 

tipo de estudo, inclusive para observações de variáveis biofisicas da Caatinga (ALMEIDA; 

CARVALHO; ARAÚJO, 2019; CUNHA et al., 2019; QUEIROZ et al., 2020; RIBEIRO et al., 

2016). Entretanto, em florestas sazonalmente secas, como é o caso de grande parte da Caatinga, 

índices como o NDVI são limitados no período de deciduidade das plantas, quando as árvores 

e arbustos perdem suas folhas e a vegetação herbácea seca (CUNHA et al. 2018; DE 

ALMEIDA; DE CARVALHO; DE ARAÚJO, 2019; ZHAO et al. 2018). Este efeito da 

sazonalidade é facilmente perceptível em qualquer estágio de desenvolvimento da vegetação, 

como demonstrado na Figura 2. 
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Fonte: O autor (2021). 

 

Diversas metodologias foram criadas para superar esta dificuldade de identificação da 

vegetação por efeito da sazonalidade. Índices de vegetação adaptados à situação foram 

desenvolvidos, como o Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI), que é uma modificação do 

NDVI proposto por Huete (1988), que leva em consideração efeitos do solo exposto, um ajuste 

importante quando a reflexão da superfície recebe muita influência do solo. Um artifício mais 

simples para superar o efeito da sazonalidade é utilizar imagens do período úmido ou séries 

temporais com no mínimo um ano de observação, para que as variações interanuais sejam 

Figura 2 - Imagens aéreas das classes de cobertura vegetal no bioma Caatinga. a) Pastagem no 

período úmido; b) Pastagem no período seco; c) Caatinga aberta no período úmido; d) Caatinga aberta no 

período seco; e) Caatinga densa no período úmido; f) Caatinga densa no período seco. 
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quantificadas e analisadas conjuntamente (MAYES; MUSTARD; MELILLO, 2015; 

NIAZMARDI et al., 2018).  

2.2.2 Monitoramento da Caatinga 

 

A variabilidade climática no bioma Caatinga ocorre de modo intranual e interanual, 

portanto, a observação pontual, descontínua ou breve, pode resultar em dados inexatos ou pouco 

precisos (SENAY et al., 2014). O avanço dos métodos e técnicas de sensoriamento remoto 

oportunizaram o desenvolvimento também de técnicas de monitoramento em escala global e 

regional, envolvendo diferentes países, que objetivaram estimar, sobretudo, a capacidade de 

produção de alimentos (FRITZ et al., 2019; ZHOU et al., 2018). 

Um dos objetivos importantes também tem sido as estimativas dos estoques de biomassa 

vegetal, da qual derivam as estimativas dos estoques de carbono, essenciais para computar 

balanços regionais, nacionais e globais, que têm forte ligação com o balanço de gases de efeito 

estufa e aquecimento global (MENEZES et al., 2021). Os métodos convencionais ou diretos de 

análise de biomassa, apesar de conceberem informações precisas, em geral, são destrutivos e 

dispendiosos, o que inviabiliza sua prática em grande escala (SOBRAL et al., 2017; DALLA 

LANA et al., 2019). Posto isto, compreende-se a intensificação do uso de métodos indiretos ou 

mistos como alternativas de análise da vegetação. O uso de técnicas de sensoriamento remoto, 

associado a coletas de campo para calibração, em razão do menor custo e da facilidade em 

abranger áreas maiores que os métodos diretos tem sido amplamente usados (DEBATS et al., 

2016; REMBOLD et al., 2018; DALLA LANA et al., 2019). Estudos na Caatinga também têm 

sido feitos, embora os envolvendo estimativas de biomassa sejam relativamente recentes e em 

pequeno número (ALTHOFF et al., 2016; FERNANDES et al., 2021).  

O uso de sistemas de monitoramento agroclimático para o gerenciamento de áreas de 

uso agrícola e pecuário é um importante aliado para auxiliar na tomada de decisão por parte dos 

agricultores e gestores públicos (AGUILAR et al., 2018). Em contrapartida, pouco foi gerado 

de conhecimento sobre o bioma Caatinga e outras regiões semiáridas, muito em razão das 

condições climáticas que afetam o desenvolvimento das florestas tropicais secas, resultando 

numa menor quantidade de biomassa vegetal acima do solo que nas florestas tropicais úmidas 

(MIRANDA et al., 2018; NEUDERT et al., 2018). 

Além disso, os estudos publicados com sensoriamento remoto no bioma Caatinga, de 

modo geral, foram limitados por recursos financeiros e realizados de forma a representar pontos 

específicos, pouco distribuídos no espaço, o que vem gerando uma forte escassez e 
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irregularidade de dados especializados (CASTANHO et al., 2020; LEDRU et al., 2020). Ainda, 

há temas que só podem ser discutidos a partir de uma avaliação de longo prazo, ou seja, a partir 

do resgate de dados históricos e do monitoramento contínuo (LEDRU et al., 2020). 

Beuchle et al. (2015) reuniram iniciativas de alguns autores que objetivaram monitorar 

mudanças na cobertura da terra na Caatinga e no Cerrado, e apontaram que o conhecimento 

gerado, principalmente acerca da Caatinga, era insuficiente para avaliar as modificações na 

vegetação que ocorreram ao longo do tempo. Posteriormente, em 2016, com o objetivo de 

iniciar uma grande rede de monitoramento dos biomas brasileiros e sanar os problemas de 

ausência de dados da Caatinga, diversos pesquisadores em conjunto iniciaram o projeto 

MapBiomas (2019), que realiza o mapeamento anual da cobertura e uso do solo, além de 

quantificar as alterações da cobertura e disponibilizar esses dados para contribuir com a 

pesquisa no Brasil. Os dados estão disponíveis de 1985 até 2018. 

 

2.3 CLASSIFICADORES ESPECTRAIS 

 

Um dos usos mais conhecidos do sensoriamento remoto é a classificação da cobertura e 

uso da terra. O classificador rotula todos os pixels de uma imagem de acordo com as 

características do comportamento espectral das amostras de treinamento de cada rótulo 

(KOTHARI; MEHER, 2020). As informações que podem ser extraídas da classificação são 

úteis na gestão de recursos ambientais, no monitoramento do uso da cobertura do solo, assim 

como no monitoramento de impactos que causam transformação do solo (KOTHARI; MEHER, 

2020). Para a condução de ambientes de uso agrícola, é essencial o acompanhamento da 

vegetação e dos fatores climáticos que regulam seu desenvolvimento, e, para isso, o SR 

solucionou de forma conveniente o monitoramento dessas áreas (REMBOLD et al., 2018). 

Em se tratando do bioma Caatinga, há especialmente duas dificuldades no mapeamento 

da distribuição espacial da cobertura da terra: a diversificação fitofisionômica da Caatinga e a 

inexistência de dados históricos para validação dos modelos de predição (LI et al., 2017; 

CASTANHO et al., 2020; KOTHARI; MEHER, 2020). Uma alternativa para reduzir esta 

incerteza na classificação da cobertura da terra, é a aplicação de classificadores supervisionados 

baseados em dados obtidos em campo (COSTA; FOODY; BOYD, 2018). Esses são 

frequentemente preferidos por analistas de áreas ambientais, praticantes da conservação e 

administradores de terras, devido à facilidade de uso (NIAZMARDI et al., 2018). 

Os classificadores não-supervisionados não requerem dados rotulados previamente para 

treinamento, possuem algoritmos que avaliam o conjunto de dados e, segundo o número de 
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classes predito ou segundo a distribuição dos dados, estratificam os dados. Assim, os resultados 

são mais flexíveis e podem resultar em padrões não identificáveis visualmente (COSTA; 

FOODY; BOYD, 2018; ZHANG, 2001; LI; SHEPPERD; GUO, 2020; ROOHI et al., 2020). 

Os classificadores supervisionados usam como referência dados discretos, previamente 

rotulados, para analisar e classificar dados contínuos por meio de algoritmos que calculam a 

similaridade ou discrepância entre o conjunto de dados (ZHANG, 2001; COSTA; FOODY; 

BOYD, 2018). Apesar de mais trabalhosos, os estudos com classificadores supervisionados 

aumentaram bastante pois conferem bons resultados e alta precisão quando se tem um bom 

conjunto de dados (MA et al., 2017). 

Com a crescente disponibilidade de dados, surgiu a necessidade de criar meios para 

facilitar a conversão destes dados em conhecimento. Algoritmos processados em máquina 

possibilitam a obtenção de parâmetros da vegetação, como biomassa, índice de área foliar, 

altura, umidade e outros, para o estudo de variáveis ambientais por meio da bioinformática 

(FRATELLO; TAGLIAFERRI, 2018; YUAN et al., 2020). Diversos algoritmos foram criados 

e amplamente difundidos, inclusive em análises ambientais, como Random Forest (RF), 

Support Vector Machine (SVM), Neural Network (NN), Classification and Regression Tree 

(CART), e outros (WANG et al., 2018; DEMIDOVA; KLYUEVA; PYLKIN, 2019; 

AMIRRUDDIN et al., 2020). 

O estudo de revisão de métodos de classificação supervisionada realizado por Ma (2017) 

coletou informações de 173 artigos para avaliar a popularização e o desempenho dos 

classificadores. Os mais utilizados foram o NN, o SVM e o RF. Entre estes, o RF é o mais 

aplicado em análises de áreas agrícolas e também possui a maior precisão média, seguido do 

SVM. 

O Random Forest é uma técnica de aprendizado de máquina desenvolvida por Breiman 

(2001), que possibilita a criação de modelos não lineares, utilizando grande número de variáveis 

independentes. Este algoritmo é baseado no conjunto de regras binárias para o particionamento 

de um conjunto de dados, este tipo de estrutura é chamado de árvore de decisão (FRATELLO; 

TAGLIAFERRI, 2018). São aplicados em diversas áreas do conhecimento, visto que são aptos 

a trabalhar em grande escala e com diferentes estruturas de dados, sendo estes contínuos ou 

categóricos (MORENO-MARTÍNEZ et al., 2018). Os dados extraídos do sensoriamento 

remoto podem ser melhor interpretados após análises de regressão ou classificação, o que 

justifica o amplo uso do algoritmo em estudos de sensoriamento remoto (IZQUIERDO-

VERDIGUIER; ZURITA-MILLA, 2020). 
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2.3.1 Treinamento do Classificador 

 

O treinamento é uma parte determinante da classificação, uma vez que o êxito do 

aprendizado de máquina está fortemente associado ao processo de treinamento e teste. As 

amostras de treinamento são agrupadas por rótulo de acordo com as características 

fitofisionômicas relevantes compartilhadas, enquanto o classificador analisa as características 

da assinatura espectral dos alvos (CHEN, 2006). 

Assim, a diferenciação das classes pode ser melhor executada se os dados de 

treinamento permitirem mais facilmente a caracterização dos alvos. Uma amostra corresponde 

à coordenada geográfica em que a cobertura representa de forma relativamente homogênea a 

fitofisionomia desejada, e possui extensão suficiente para corresponder a um pixel satelital. A 

partir dos dados de posicionamento geoespacial podem ser fornecidos ao classificador atributos 

como valor das bandas, elevação, tipo de solo, índices de vegetação, de acordo com o tipo de 

classificação e a disponibilidade dos dados (CHEN, 2006). 

O uso bandas espectrais utilizadas em índices de vegetação pode oferecer melhores 

resultados na classificação, visto que, ainda que com certo atraso, a vegetação da Caatinga 

responde fortemente à ocorrência de eventos de chuva (BARBOSA et al., 2019). 

O tamanho do banco de amostras, assim como a divisão das amostras de treinamento e 

de teste, variam de acordo com a área a ser estudada (YU et al., 2006). Em regiões semiáridas, 

onde a classificação da cobertura do solo é particularmente difícil, devido à forte interferência 

do solo no período seco e, muitas vezes, pela falta de recursos para custear a coleta de dados in 

situ, a coleta de amostras tem sido limitada e a proporção entre o treinamento e o teste prioriza 

o treinamento do classificador (MARTÍNEZ-LÓPEZ et al., 2014). 

Segundo a pesquisa bibliográfica, comumente, o conjunto de amostras é dividido 

aleatoriamente. A divisão em dados de treinamento e teste varia bastante na literatura, no 

entanto, boa parte utiliza 70% no treinamento e 30% no teste ou 2/3 para treinamento e 1/3 para 

teste (GE et al., 2020; MARTÍNEZ-LÓPEZ et al., 2014; ONOJEGHUO et al., 2018; TSAI et 

al., 2018). 

 

2.3.2 Avaliação da Classificação 

 

Para fornecer confiabilidade à classificação, foram desenvolvidos algorítmos que 

estimam o erro da previsão para avaliar a classificação. Os métodos de avaliação, em geral, 

utilizam amostras previamente rotuladas para calcular o erro da predição do classificador 
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(STEHMAN; FOODY, 2019). É recomendado que as amostras de teste sejam totalmente 

independentes das amostras de treinamento (LYONS et al., 2018). 

Das diversas maneiras de avaliar a precisão de um classificador, várias passam pela 

construção da matriz de confusão (FOODY, 2020). A matriz de confusão é um dos 

procedimentos mais comuns na avaliação de classificadores, uma vez que permite a 

visualização e a análise do desempenho da classificação das categorias individuais, bem como 

a precisão geral e de forma simples (CONGALTON, R. G., ODERWALD, R. G., MEAD, 1983; 

LYONS et al., 2018). 

A matriz de erro ou matriz de confusão é uma das metodologias mais utilizadas para 

quantificar a acurácia de classificadores de imagens e tem sido amplamente utilizada por 

diversos autores (ANDRADE et al., 2021). A matriz de confusão é construída com base na 

comparação da classificação realizada e os dados de referência ou dados de teste (STEHMAN, 

1997). O resultado das comparações é disposto em uma matriz com o número de lados igual ao 

número de classes, como representado na figura 5 para uma matriz multiclasse com quatro 

classes (A, B, C e D). As comparações que coincidem, classificação e dados de teste, são 

dispostas na diagonal maior. 

 

Figura 3 - Exemplo ilustrativo da matriz de confusão para uma classificação multiclasse. 

 

Fonte: Adaptado de Tharwat (2018). 

 

É possível quantificar as predições errôneas das amostras testadas. Ao efetuar a razão 

das amostras corretamente classificadas e o número total de amostras, obtém-se a precisão geral 

e pode-se calcular a porcentagem de acertos e erros por classe (LYONS et al., 2018). Ainda, 
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pode-se avaliar quão precisas são as amostras geradas pelo produto do classificador, a chamada 

precisão do produtor, que é dada pela razão do número de amostras de uma classe corretamente 

classificadas, sobre o número total de amostras desta classe. Por fim, a precisão do usuário, que 

dá a percepção da qualidade do classificador em classificar determinado rótulo, é dada pela 

razão das amostras de uma classe corretamente classificadas sobre o número total de amostras 

classificadas no mesmo rótulo (CONGALTON, 1991). 

 

2.4 GOOGLE EARTH ENGINE 

 

Mais um aspecto que deve ser considerado acerca da análise dos dados de SR e do 

monitoramento, é que este deve ser um processo de permanente revisão, que possibilite de 

forma contínua a construção, calibração, e atualização do sistema. Assim, torna-se mais 

adequado o processamento de dados e imagens em plataformas baseadas na nuvem, visto que 

são tarefas intensivas para microcomputadores, como a classificação de grandes volumes de 

dados de imagem e, principalmente, por usar algoritmos avançados de aprendizado de máquina. 

A combinação de computação em nuvem com técnicas de sensoriamento remoto para 

processamento de séries temporais é uma maneira promissora de explorar dados recentes de 

sensoriamento remoto (FRITZ et al., 2019). 

O Google Colaboratory (Colab) é um projeto em desenvolvimento pela Google que 

permite o processamento de dados em nuvem, com acesso a bases de dados orbitais de forma 

prática e veloz. A plataforma web do Google Colab é gratuita e fornece um notebook Jupyter 

para o desenvolvimento e execução de scripts em Python, não requer configuração por parte do 

usuário, é executado na nuvem e com acesso livre à GPUs e TPUs da Google. Essa ferramenta 

também permite acessar as principais bibliotecas do Python disponíveis, sendo possível de 

forma fácil o compartilhamento de scripts e a criação colaborativa entre usuários (BISONG, 

2019). 

O GEE é uma plataforma de geoprocessamento baseada na nuvem, que permite executar 

análises geoambientais em larga escala por meio de APIs em Javascript e Python, além de 

realizar o processamento em CPUs da Google, com alta capacidade e eficiência (GORELICK 

et al., 2017). 

O GEE possui um grande repositório de conjuntos geoespaciais e de imagens de 

diversos satélites de uso gratuito, de 1980 até os dias atuais. Sua interface aceita a linguagem 

JavaScript e possui vários comandos elaborados especificamente para a plataforma. Permitem 

operações por pixel, banda ou coleções de imagens, e diversas operações matemáticas de 
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números reais, operações com matrizes, processamento de pixels e outros (TAMIMINIA et al., 

2020). 

A quantidade de pesquisas realizadas utilizando o Google Earth Engine tem aumentado, 

os temas mais publicados são mudanças do clima e temperatura, caracterização de áreas 

urbanas, mapeamento e estimativa de culturas agrícolas, e mapeamento e as conversões do uso 

e cobertura da terra (WANG et al., 2020). A possibilidade de acessar dados geoespaciais, 

atualizados com alta frequência, dentro de uma plataforma de armazenamento e processamento 

em nuvem, pode oportunizar o desenvolvimento de várias pesquisas de cunho ambiental, assim 

como enriquecer e modernizar os trabalhos já realizados. 
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3 METODOLOGIA 

A área de estudo compreende a região semiárida de Pernambuco, no Nordeste do país 

(Figura 4). O semiárido pernambucano ocupa uma área de aproximadamente 86.135 km², 

abrangendo cerca de 88,5% da área total e 127 dos 185 municípios do estado e está situada 

entre as coordenadas 7°16’5,9” e 9°28’33,6” ao sul e 35°18’3,6” e 41°21’25,2” ao oeste 

(ACCIOLY et al., 2017). 

Segundo a classificação de Koppen, o clima da região é predominantemente BS’h, 

semiárido seco de baixa latitude e altitude, caracterizado por um período seco igual ou superior 

a seis meses por ano, com precipitação anual média inferior a 700 mm (ALVARES et al., 2013; 

SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; TABARELLI, 2017). A temperatura média anual varia entre 25 

a 30°C e é pouco variável ao longo do ano. A evapotranspiração potencial é alta, indo de cerca 

de 1200 até mais de 2000 mm por ano (SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; TABARELLI, 2017). 

 

Figura 4 - Mapa de localização do semiárido brasileiro e da região semiárida em Pernambuco. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A classificação supervisionada requer a inserção de dados pré-classificados para o 

treinamento. Para isto, foram selecionadas 3000 amostras de coordenadas geográficas (Fig. 5), 
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igualmente separadas entre seis classes de cobertura da terra, e de acordo com a identificação 

visual presente. As seis classes de cobertura foram: 1) área urbana e solo exposto; 2) 

pastagens/agricultura; 3) caatinga aberta; 4) caatinga densa; 5) floresta perenifólia e 6) água 

(Fig. 6). Grande parte das amostras foram coletadas por meio do software Google Earth Pro, 

que possui um conjunto de imagens disponíveis de 1985 até o presente,  permitindo a criação 

de camadas de pontos, linhas e polígonos, identificados visualmente nas imagens e de fácil 

extração das coordenadas geográficas. Também foram coletados em campo dados de 196 

pontos, por meio do aparelho GPS Mobile Mapper 50, da marca Spectra Geospatial, com 

receptor GNSS de 72 canais, operando com as constelações GPS e GLONASS e com precisão 

de até 80 cm após correção. Na coleta em campo foram priorizadas as classes de pastagem, 

caatinga aberta e caatinga densa. 

Buscou-se distribuir os pontos em toda a área de estudo, de acordo com a fisionomia da 

vegetação observada (FIGURA 4). O conjunto de pontos de cada classe foi aleatorizado e 

divididos em dois conjuntos independentes, sendo um de treinamento (70%) e outro de teste 

(30%). 

 

Figura 5 - Pontos coletados para treinamento e teste no semiárido pernambucano. 

 

Fonte: O autor (2021). 
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Figura 6 - Padrão visual e descrição das classes de uso da terra utilizadas no estudo. 

Classe Padrão Descrição 

Solo exposto / 

Área urbana 

 

Áreas sem ou com pouca vegetação, onde são observados 

solo nu ou estruturas urbanas 

Pastagem / 

Agricultura 

 

Áreas com predomínio de espécies herbáceas que 

apresentam forte sazonalidade espectral interanual 

Caatinga aberta 

 

Áreas com presença de árvores e arbustos caducifólios, 

pouco adensados 

Caatinga densa 

 

Áreas de vegetação caducifólia, densa e de grande porte 

Floresta 

ombrófila 

 

Áreas de vegetação com folhagem perene, densa e de 

grande porte  

Água 

 

Áreas que contenham espelho d’água 

Fonte: O autor (2021). 

 

Todo processamento do projeto foi realizado na plataforma de computação em nuvem 

Google Earth Engine (GEE), desde a seleção de imagens até a avaliação da classificação. 

Foram selecionadas todas as imagens disponíveis da coleção do satélite Landsat-8 no 

ano de 2019, disponibilizadas gratuitamente pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos 

(USGS), dos sensores OLI (Operational Land Imager), que atua na região do visível, e TIRS 

(Thermal Infrared Sensor), que atua na região do infravermelho. As imagens são de Nível 1, 

fornecem dados da reflectância da superfície terrestre com a melhor qualidade de calibração 

geométrica e radiométrica do sensor, ortorretificadas e com correção atmosférica conforme a 

metodologia de Código de Refletância da Superfície da Terra – LaSRC, elaborado por Vermote 

et al. (2018). A coleção também fornece uma banda de qualidade que possui uma máscara na 

qual foram identificadas nuvens e sombra de nuvens produzida usando o algoritmo C Function 

of Mask – CFMASK, proposto por Foga et al. (2017), disponível no Google Earth Engine 
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(ZHU; WOODCOCK, 2014). Utilizando esta banda de qualidade, aplicou-se um algoritmo para 

retirar das imagens utilizadas todos os pixels que continham ruído de nuvens ou sombras de 

nuvens de todas as imagens utilizadas. Após a extração dos pixels com ruído, criou-se uma 

nova camada máscara livre de nuvens, na qual o valor dos pixels equivale ao valor médio do 

conjunto de pixels limpos durante o ano. 

Os dados de treinamento foram introduzidos na plataforma manualmente, cada classe 

foi inserida como uma camada de múltiplos pontos. Utilizou-se o método de classificação 

supervisionada baseada em aprendizado de máquina, o Random Forest, a partir das 

características dos dados, as árvores de decisão classificam a imagem criada a partir da 

composição anual livre de nuvens.  

O GEE ainda permite a configuração de propriedades do classificador, como número de 

árvores de decisão, variáveis por divisão e número de nós. Foram utilizadas seguintes 

configurações: 50 árvores de decisão, sendo que o padrão são 10; variáveis por divisão: a raiz 

quadrada do número de variáveis por divisão, padrão e número de nós sem limite, também 

seguindo o padrão. 

Quanto aos parâmetros de entrada da classificação, foram testadas duas combinações de 

bandas do satélite Landsat-8 do ano de 2019. A primeira com as bandas (B1, B2, B3, B4, B5, 

B6, B7, B10 e B11) e a segunda combinação com bandas selecionadas pela capacidade já 

conhecida de diferenciar os alvos que são objeto do estudo, que são as bandas B2, B4, B5, B10 

e B11. 

Os processos da metodologia estão descritos a seguir e podem ser visualizados 

graficamente na Figura 7. 

 

Utilizaram-se as amostras de teste para avaliar a acurácia do classificador, sendo a 

construção da matriz de confusão a primeira etapa. Em seguida, foram calculadas a precisão 

geral (OA), a precisão do produtor (PA) e a precisão do usuário (UA) (CONGALTON, R. G., 

ODERWALD, R. G., MEAD, 1983). 

Para compor a análise das classes, utilizou-se o mesmo composto de imagem utilizado 

para a produção da classificação e aplicou-se o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

(NDVI), que destaca a reflectância da vegetação em imagens. Contudo, cruzar informações e 

extrair dados de uma máscara NDVI e de uma máscara de cobertura da terra de uma região 

extensa como o semiárido pernambucano demanda um processamento maior que o limite 

disponível atualmente na plataforma utilizada. Sendo assim, para facilitar a análise das classes 

e a extração da classificação do GEE, foi realizada a segmentação da classificação através de 
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uma camada shapefile dos municípios do semiárido pernambucano. Assim, foi possível analisar 

as classes de cada município de modo individual. 

Extraíram-se os dados de área e o NDVI médio de cada classe nos municípios da região 

semiárida de Pernambuco. De posse desses dados, utilizou-se a plataforma Google Colab de 

programação em Python (BISONG, 2019) para gerar estatísticas descritivas destes dados, valor 

médio, máximo, mínimo e desvio padrão. 
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Figura 7 - Diagrama de fluxo da metodologia de processamento de dados. 

 

Fonte: O autor (2021). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme mencionado na metodologia proposta, foram aplicadas duas combinações de 

bandas para o treinamento do classificador. Ao gerar a matriz de erro da re-substituição dos 

pontos utilizados para o treinamento das duas combinações de bandas, obteve-se uma precisão 

geral de 99,76% no treinamento com todas as bandas, e de 99,37% com as bandas específicas. 

Ainda, a matriz de erro gerada com os dados de teste apresentou precisão geral da validação 

78,44% (Tabela 2), enquanto a precisão geral (OA) com as bandas específicas foi de 76,78% 

(Tabela 3). 

Apesar da segunda combinação de bandas selecionadas utilizar quatro bandas a menos 

que a primeira combinação, reduzindo os parâmetros de classificação, a precisão geral 

alcançada foi muito similar. Esta combinação pode ser uma alternativa em aplicações nas quais 

a capacidade de processamento ou a capacidade de memória seja um fator limitante, o que não 

é o caso do GEE para a área que foi utilizada neste estudo. Assim, optou-se em dar seguimento 

à metodologia utilizando a classificação com todas as bandas, que resultou no mapa de 

cobertura e uso do solo para o ano de 2019 (Figura 9). 

 

Tabela 2 - Matriz de confusão da classificação multiespectral com todas as bandas do satélite Landsat-8. UA: 

precisão do usuário; PA: precisão do produtor; OA: precisão geral; US: urbano e solo exposto; P: 

pastagem/agricultura; CA: caatinga aberta; CD: caatinga densa; FP: floresta perene; A: água. 

 

Classe Referência Total UA (%) 

 
US P CA CD FP A   

US 137 10 3 0 0 0 150 91,33 

P 16 90 28 15 1 0 150 60,00 

CA 2 26 91 31 0 0 150 60,67 

CD 2 14 19 107 8 0 150 71,33 

FP 0 5 0 8 137 0 150 91,33 

A 0 2 0 3 1 144 150 96,00 

Total 157 147 141 164 147 144 900  

PA (%) 87,26 61,22 64,54 65,24 93,20 100 OA (%) = 78,44 
Fonte: O Autor (2021). 
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Tabela 3 - Matriz de confusão da classificação multiespectral com as bandas B2, B4, B5, B10 e B11 do satélite 

Landsat-8. UA: precisão do usuário; PA: precisão do produtor; OA: precisão geral; US: urbano e solo exposto; 

P: pastagem/Agricultura; CA: caatinga aberta; CD: caatinga densa; FP: floresta perene; A: água. 

Classe Referência  Total UA (%) 

  US P CA CD FP A     

US 138 10 1 1 0 0 150 92,00 

P 18 87 26 19 0 0 150 58,00 

CA 2 37 81 30 0 0 150 54,00 

CD 2 13 20 104 11 0 150 69,33 

FP 0 4 0 8 138 0 150 92,00 

A 0 2 1 3 1 143 150 95,33 

Total 160 153 129 165 150 143 900  

PA (%) 86,25 56,86 62,79 63,03 92,00 100 OA (%) = 76,78% 
Fonte: O autor (2021). 

 

A OA dá uma visão geral da qualidade do mapa, mas para analisar a capacidade do 

modelo para classificar cada classe, deve-se observar a precisão do usuário e do produtor. Três 

classes se destacaram por causar maior confusão ao modelo, a pastagem/agricultura, a caatinga 

aberta e a caatinga densa; o que já se era esperado, visto que os comportamentos espectrais das 

três classes são relativamente semelhantes e na literatura ainda não há um limite definido para 

estas classes. Ainda assim, nenhuma das classes obteve UA ou PA menor que 60%, o que 

expressa uma qualidade razoável do classificador, mesmo nas quais o modelo apresentou maior 

erro. 

De posse da classificação, buscou-se extrair os dados de área de cada classe. Neste 

processo, houve problemas com a capacidade de processamento do GEE e a primeira solução 

empregada para resolver o problema foi fragmentar a classificação por recorte das próprias 

classes geradas. Ainda assim, não foi possível obter os dados de área.  

A segunda solução considerada foi fragmentar a classificação pelo recorte das 

microrregioões do estado, mas os recortes ainda excediam o limite de pixels estabelecido. 

Então, fez-se o recorte por município, o que permitiu a obtenção de boa parte dos dados e uma 

análise local, mas não foi possível extrair os dados da área total, já que para alguns municípios 

mais extensos ainda excedem a capacidade de processamento do GEE. Após a extração, os 

dados foram reorganizados por microrregião, disponíveis na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Valores percentuais das áreas das classes de cobertura do solo nas microrregiões do semiárido 

pernambucano. 

Microrregião 
Urbano / 

Solo 
Exposto 

Pastagem 
Caatinga 
Aberta 

Caatinga 
Densa 

Floresta 
Perene 

Água 

Agreste Central 21,55 40,76 11,33 11,62 14,13 0,61 

Agreste Meridional 30,91 37,35 10,43 10,16 10,58 0,31 

Agreste Setentrional 21,70 44,09 6,95 7,42 19,56 0,32 

Mata Sul 6,19 25,28 1,14 17,54 47,78 1,26 

Sertão Central 16,22 50,91 17,01 14,06 1,16 0,69 

Sertão de Itaparica 33,62 39,78 10,45 6,26 1,82 8,09 

Sertão do Araripe 18,95 46,06 14,92 13,67 6,16 0,25 

Sertão do Moxotó 22,83 49,57 17,59 8,68 0,97 0,23 

Sertão do Pajeú 10,16 44,74 21,64 20,76 2,33 0,45 

Sertão do São Francisco 20,30 47,77 21,56 7,87 0,69 1,57 

Média 20,24 42,63 13,30 11,80 10,52 1,38 
Fonte: O Autor. 

 

Foi possível extrair os dados de área das classes em 116 dos 124 municípios 

pernambucanos que estão na região semiárida, com exceção da classe urbano/solo exposto, para 

a qual foram obtidos dados de 115 municípios. Não foi possível extrair estes dados na totalidade 

dos municípios devido a dimensão de alguns municípios, que ultrapassa a capacidade de 

processamento para esta tarefa na plataforma Google Earth Engine. 

O conhecimento da proporção de cada uma das classes em um município é de máxima 

importância para sua gestão, conservação e manejo, visto que somente a classificação anual não 

diz muito sobre a dinâmica destas classes. Apenas o monitoramento pode garantir que as áreas 

com vegetação estão sendo conservadas e as áreas de solo exposto não têm avançado. 

É interessante refletir sobre a classificação das áreas urbanas e solo exposto no sentido 

de que esta classificação inclui áreas urbanas, terrenos com afloramento de rochas, áreas 

desertificadas, mas também pode ter incluído áreas de agricultura em pousio nas quais não 

houve a preocupação em cobrir o solo, além de áreas onde o desmatamento coincidiu com o 
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período de observação e a vegetação não havia se regenerado o suficiente para ser incluída 

como pastagem. A observação contínua destas classes permitirá o diagnóstico mais preciso da 

sua real situação nos municípios e o grau de preservação destes, subsidiando ações de controle 

da desertificação. 

A análise descritiva dos dados da máscara de NDVI sobre a classificação, resultou no 

gráfico exposto na Figura 8.  

 

Figura 8 - Valores médios de NDVI das classes água, urbano / solo exposto, pastagem, caatinga aberta, caatinga 

densa e floresta perene no semiárido pernambucano no ano de 2019. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 9 - Mapa de cobertura do solo da região semiárida de Pernambuco no ano de 2019. 

Fonte: O Autor (2021). 
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A classe de área urbana/solo exposto atingiu bons resultados de precisão do produtor e 

do usuário, devido às caracteristicas do comportamento espectral do solo, que difere muito das 

demais classes. Desta classe, conseguiu-se extrair dados de NDVI de 102 municípios. Os dados 

indicaram que, em média, 21,84% da área dos municípios possuem pouquíssima ou nenhuma 

cobertura do solo em boa parte do ano, e esta cobertura chegou a 33,62% na microrregião do 

Sertão de Itaparica. O NDVI médio da classe é de 0,3592, o menor entre as classes do estudo, 

como esperado. O mapa de cobertura de área urbana e solo exposto está representado na figura 

10. 

 

Figura 10 - Mapa de cobertura de área urbana e solo exposto da região semiárida de Pernambuco no ano de 

2019. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

A classe pastagem/agricultura teve os menores resultados de precisão individual. A 

confusão com as outras classes deve-se à dificuldade em sua diferenciação. Visualmente, a 

pastagem/agricultura pode ser confundida com áreas de urbanas/solo exposto, principalmente 

durante o período seco, a depender da quantidade de pastagem presente e da época do ano, visto 

que a influência do solo sobressai-se à da matéria orgânica seca proveniente da pastagem. 

Ainda, a confusão com a caatinga aberta, se dá tanto visualmente como espectralmente, 

em razão da complexidade de classificação nas áreas de transição entre essas classes. Os dados 
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de NDVI reforçam a similaridade espectral entre as classes: o NDVI médio da pastagem foi de 

0,5129, coletado de 63 municípios, enquanto o da caatinga aberta foi de 0,5109, coletado de 53 

municípios.  

A pastagem/agricultura é a cobertura mais encontrada no semiárido pernambucano, em 

média 42,63% da área total. Este valor corrobora o percentual médio obtido por Accioly et al, 

(2017), em estudo realizado pela Embrapa Solos, que classificou visualmente todo o semiárido 

pernambucano usando 2014 como ano base, e encontraram que a soma das áreas de agricultura 

e pastagem correspondiam a 37,5% do semiárido. Dados do censo agropecuário realizado em 

2017 indicam que as áreas de pastagem ocupavam cerca de 40% em Pernambuco (IBGE, 2019). 

Nesta classe, incluem-se áreas de culturas de espécies de ciclo curto e pastagem naturais e 

manejadas, que possuem assinatura espectral e padrão fenológico semelhantes durante o ano. 

O mapa individual da classe pastagem está na Figura 11. 

 

Figura 11 - Mapa de cobertura de pastagem/agricultura da região semiárida de Pernambuco no ano de 2019. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

A complexidade em classificar as áreas de caatinga aberta tem sido reconhecida por 

outros autores, como Fernandes et al, (2015), que tentaram criar uma classificação para o 

semiárido de Sergipe, e Souza et al, (2020), que realizaram a classificação anual de uso e 

cobertura do solo de todo o Brasil. Ambos não obtiveram êxito na diferenciação das classes de 
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caatinga aberta e caatinga densa. Ainda assim, a classificação alcançou uma precisão do usuário 

e do produtor acima de 60%. Embora o classificador tenha tido um valor de acurácia razoável, 

o NDVI médio da caatinga aberta revelou-se muito similar ao da classe de pastagem. Pode-se 

inferir que apenas o NDVI não é um indicador adequado para a diferenciação das classes. 

Esta cobertura abrangeu cerca de 13,30% da área do semiárido pernambucano, presente 

em maior quantidade na microrregião do Sertão do Pajeú, onde cobre uma área de 21,64%. O 

mapa da classe de caatinga aberta está apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Mapa de cobertura de caatinga aberta da região semiárida de Pernambuco no ano de 2019. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

O mapeamento das áreas de caatinga densa também foi confundido pelo classificador 

como áreas de caatinga aberta, embora entre estas classes tenha se observado padrões de NDVI 

bem distintos, tendo CA e CD médias de 0,5109 e 0,6261, respectivamente. Ao final, foram 

coletados dados de NDVI de caatinga densa de 89 municípios. Neste caso, o NVDI aparenta 

ser um bom parâmetro para a distinção das classes, uma vez que, a principal diferença entre as 

classes é a densidade da vegetação. Pastagem e caatinga aberta, destinguem-se principalmente 

pelo porte da vegetação. 

A cobertura de catinga densa ocupa em média 11,80% da área total dos municípios do 

Semiárido. Assim como com a caatinga aberta, a microrregião do Sertão do Pajeú também 
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destacou-se na porcentagem de cobertura desta classe com 20,76%. O recorte de caatinga densa 

da classificação está exposto na Figura 13. 

 

Figura 13 - Mapa de cobertura de caatinga densa da região semiárida de Pernambuco no ano de 2019. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

Diferente das outras classes de vegetação, a floresta perene teve ótima precisão. Tanto 

UA como PA atingiram acurácia acima de 90%, e o erro decorrido do usuário e do produtor 

com áreas de caatinga densa era esperado, visto que a vegetação é semelhante em porte e o que 

as difere é a característica de caducifolia das áreas de caatinga densa, que perdem suas folhas 

durante a estação seca, enquanto as áreas de floresta perene são compostas por espécies de 

folhas perenes ou persistentes, ou seja, mantém a folhagem durante todo o ano. 

Esta característica da folhagem permanente influencia diretamente no NDVI da classe, 

uma vez que a máscara de NDVI foi obtida a partir de uma composição anual. Foram coletados 

dados de NDVI de 121 municípios e o valor médio obtido foi de 0,6804, superior ao valor 

médio do NDVI da caatinga densa de 0,6261. Assim, infere-se que, para a diferenciação destas 

classes, o NDVI também é um bom parâmetro de distinção. Nota-se que foram encontradas 

áreas de floresta perene em 121 municípios do estado (Figura 14), o que não era esperado para 

uma região. Em muitos dos municípios, a ocorrência é mínima, pois em 16 municípios a área 

percentual da classe foi menor que 1%. A área de cobertura da floresta perene no semiárido 
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pernambucano é cerca de 4,35% (Apêndice A) e destacam-se as microrregiões da Mata Sul, 

com 47,78% e do Agreste Setentrional, com 19,56%. També. merece destaque a área ao longo 

da encosta da Chapada do Araripe e do das montanhas do divisor de águas entre Pernmabuco e 

Paraíba. Estas áreas compreendem florestas naturais e plantadas, matas ciliares que dispõem de 

água durante todo ou a maior parte do ano e agricultura irrigada de espécies arbóreas. 

 

Figura 14 - Mapa de cobertura de floresta perene da região semiárida de Pernambuco no ano de 2019. 

 

Fonte: O autor (2021). 

 

A classe de água teve os melhores resultados de precisão, 96,0% de acurácia do usuário 

e 100,0% de acurácia do produtor, ou seja, todos os pixels classificados em 124 municípios 

como água que foram testados pertencem a classe. Contudo, algumas áreas desta classe sofrem 

variação durante o ano, como e açudes e rios intermitentes, já que no período chuvoso estão 

com água, mas no período seco, podem refletir como áreas de solo exposto ou até pastagem. 

Esta variação interferiu nos dados de NDVI, que teve o maior desvio padrão dentre as classes, 

e apresentou um NDVI médio incomum para a classe de água, de 0,361, valor muito acima da 

referência descrita na literatura, segundo dados de Barbosa, Carvalho e Camacho (2017) que 

indicam que os valor de NDVI para água são geralmente negativos ou próximos à zero. 

A área de coberta por água no semiárido é de 1,05%. Cabe salientar que o arquivo que 

delimita a área do semiáriado pernambucano abrange boa parte do rio São Francisco; assim, as 
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microrregiões que mais se destacam pela superfície hidríca são as que estão limitrofe ao rio, a 

microrregião do Sertão de Itaparica com 8,09% da área pertencente à classe e o Sertão do São 

Francisco com 1,57% de cobertura de água (Figura 15). 

 

Figura 15 - Mapa de cobertura de floresta perene da região semiárida de Pernambuco no ano de 2019. 

 

Fonte: O autor (2021). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pandemia de COVID-19 causou implicações durante o decorrer da pesquisa. O 

desempenho do classificador poderia ter sido melhor caso os dados utilizados no treinamento e 

no teste tivessem sido integralmente coletados em campo. A coleta de dados no software 

Google Earth Pro foi uma maneira de superar a limitação de deslocamento imposta pelo 

isolamento social. O software dá condições de realizar a coleta, mas não de forma contínua em 

todo semiárido pernambucano. Há alguns municípios em que as imagens não estão atualizadas 

ou não possuem qualidade suficiente para determinar a classe visualmente. Ainda assim, 

obteve-se uma boa avaliação da classificação e os mapas gerados corroboram outros estudos 

realizados na região. 

Apesar dos problemas enfrentados com a limitação de processamento da plataforma do 

Google Earth Engine devido à extensão da área de estudo, é inegável que o processo de 

metodologia proposto seria impraticável em computadores comuns. Assim como relatado, há 

meios de aprimorar o algoritmo para que as ações sejam mais simples e consumam menos 

dados, como a seleção de bandas realizadas no treinamento do classificador e o particionamento 

da área em análise por município. Neste sentido, pode-se comentar também quanto à seleção 

de imagens. Há imagens de satélite disponíveis na plataforma com resolução espacial e 

temporal mais fina que o Landsat-8, o que poderia elevar a qualidade do estudo. Porém, a 

quantidade de informação contida em uma imagem de alta qualidade também requer um poder 

de processamento maior que o permitido; assim, considerando a extensão do semiárido 

pernambucano, a resolução dos sensores do Landsat-8 é a mais indicada. 

O classificador baseado no algoritmo de aprendizado de máquina Random Forest teve 

um bom desempenho e a plataforma não apresentou problemas durante a classificação. Apesar 

de ser uma tarefa que exige grande capacidade de dados, não foram observadas limitações ou 

entraves neste processo da metodologia. Uma dificuldade do classificador que deve ser 

melhorada é a dissociação das classes urbano/solo exposto e pastagem e agricultura, que 

possuem padrões espectrais muito semelhantes, e isto cria confusão em classificadores 

espectrais. Para sanar esta dificuldade, podem ser testados classificadores mais robustos 

baseados em Deep Learning. Para dissociar solo exposto de área urbana, pode-se testar períodos 

mais curtos de observação, compostos de imagens semestrais que isolem o período de chuvas 

e o período de estiagem, combinado ao monitoramento, o que deveria facilitar a identificação 

destas áreas. 



46 
 

Os dados de área e NDVI obtidos reforçaram a importância da classificação do uso e 

cobertura do solo, pois permitiu a aquisição de dados temáticos locais e regionais que podem 

contribuir para o diagnóstico das condições de manejo destas áreas, como também contribuíram 

na caracterização das classes. Cabe destacar que, foi aplicada uma máscara NDVI, mas vários 

outros dados podem ser aplicados, como precipitação, estimativa de biomassa, umidade do solo 

e outros índices, a depender da necessidade a ser explorada. 

Enfim, o algoritmo desenvolvido de classificação e extração de dados pode contribuir 

com informações reais para fomentar discussões relacionadas às mudanças climáticas e outros 

estudos ambientais, como análises de mudanças do uso e cobertura do solo, restauração de áreas 

degradadas e estimativas de estoque de carbono. Essas contribuições poderão colaborar com 

conhecimento teórico na tomada de decisão, no planejamento e gestão dos municípios de 

Pernambuco e dos estados vizinhos. O algoritmo desenvolvido pode ser melhorado e atualizado 

com amostras anuais para a obtenção de dados contínuos e derivar uma ferramenta de 

monitoramento das condições da vegetação no semiárido como um todo e mais especificamente 

de Pernambuco. 
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APÊNDICE A – DADOS DE ÁREA DAS CLASSES DE USO E COBERTURA DA TERRA SEPARADOS POR 

MUNICÍPIO (EM KM²) 

 

MUNICÍPIO Urbano/Solo Exposto Pastagem/Agricultura Caatinga Aberta Caatinga Densa Floresta Perene Água 

AFOGADOS DA INGAZEIRA   47,69578367 174,9525754 94,88569778 56,31385442 0,545391264 4,868276752 

AFRÂNIO 390,2381693 903,7904192 162,2814963 38,78773662 0,011506491 1,753511106 

AGRESTINA   34,37899002 115,9738683 9,805454136 15,54665483 24,48803352 1,900408909 

ÁGUAS BELAS   394,3474743 320,3620905 70,00965671 72,7967654 31,17129727 1,002000416 

ALAGOINHA   71,45960983 86,38298467 35,35986765 24,5507816 0,570929833 0,443199247 

ALTINHO   155,2150844 180,3335957 44,70849993 20,91175468 55,3610298 1,081205359 

ANGELIM   10,47736747 55,9560225 6,760477268 20,61977422 22,83148227 0,231369049 

ARARIPINA   660,0058143 809,6952082 194,7704087 169,0841728 59,47007102 3,078539068 

ARCOVERDE   57,93932288 129,240612 59,97211367 84,56744923 16,84004808 0,63061001 

BELÉM DO SÃO FRANCISÃO   795,5528496 763,1760537 149,1227247 61,64025331 4,510103804 64,46816557 

BELO JARDIM   70,85778404 213,34513 86,08114502 151,084795 125,2677245 3,775087454 

BETÂNIA   143,7605411 778,4949153 247,4490234 74,73222239 0,092383821 4,780780434 

BEZERROS   104,8685339 204,1716295 35,24020785 56,2727773 86,2566677 3,638280802 

BODOCÓ   287,0003038 796,3386632 143,3786655 287,1062769 103,6813932 6,324420244 

BOM CONSELHO   134,1519965 321,6626314 99,65762393 167,4076077 68,09808323 4,11172012 

BOM JARDIM   12,34587714 79,14702928 3,256617835 24,49243484 104,1529005 0,938747178 
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BREJÃO   8,346277866 54,77508364 8,564924527 31,82772339 56,01444676 0,885068576 

BREJINHO   17,61183336 42,58464657 20,76160138 24,15298105 0,937688333 0,687458272 

BREJO DA MADRE DE DEUS   134,6814815 348,8405999 146,653475 112,9189852 19,86802493 2,606882782 

BUÍQUE   289,1866059 652,3129666 201,4131686 176,1735954 14,7633088 1,478265833 

CABROBÓ   233,5593554 820,4738506 332,1636138 220,1122947 8,098305828 38,2502433 

CACHOEIRINHA   64,36699226 68,40908324 35,63654783 7,515530589 1,772865849 0,109111644 

CAETÉS   198,931012 81,09059091 35,59138205 10,31561986 1,486482909 0,260845088 

CALÇADO   74,27070597 30,08507641 15,51631019 2,029121745 0,307698654 0,083397212 

CALUMBI   15,79578607 77,09425705 31,90227701 52,01212601 2,763295958 0,485243383 

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX   6,752385792 25,82692271 1,26339730 6,63024409 30,63845636 1,502413368 

CANHOTINHO   39,87123556 176,915393 9,751264921 56,83299311 138,1241861 3,345342873 

CAPOEIRAS   122,1523189 117,9530665 74,42062151 21,26591054 0,860880403 1,09693036 

CARNAÍBA   55,15510221 197,769408 83,84703121 86,59105162 5,555845622 0,752276044 

CARNAUBEIRA DA PENHA   119,0899787 512,8504323 155,1455026 171,3167583 48,55479959 1,820532574 

CARUARU   223,4393215 395,7933129 120,831849 95,041683 85,953700 3,263884414 

CASINHAS   14,26580584 68,31172554 5,879486781 10,50419795 17,92383327 0,29543663 

CEDRO   67,22072223 63,10746533 12,02775901 5,918210354 0,043542066 1,671370146 

CHÃ GRANDE   7,039758483 21,40958885 2,171151350 14,9369901 38,3041862 0,735267122 

CORRENTES   9,489261358 133,4492286 4,856798745 44,26296602 136,8671355 1,028995417 

CUMARU   58,75953896 152,7561686 24,3383846 21,40262683 34,71299832 0,985047387 
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CUPIRA   26,09195152 47,92311242 4,67068116 8,256996468 16,75133852 0,72028531 

CUSTÓDIA   189,990492 775,9172447 309,6941684 128,5505609 0,886519011 5,007888727 

DORMENTES   582,8306664 704,4168828 230,8442058 19,20185803 0,008011905 1,911279617 

EXU   69,60400381 506,4102151 120,3887112 322,1428123 323,8939406 2,43882604 

FLORES   79,98742285 460,93501 243,1725786 208,108177 3,442459844 1,89810366 

FLORESTA   759,1920501 1990,960994 553,141436 186,361822 5,03408936 164,7521420 

FREI MIGUELINHO   101,597242 85,02110492 19,89586177 4,546484389 2,433424814 0,095085219 

GARANHUNS   72,71726117 189,4723381 39,17988435 79,71175241 74,25220631 5,07792924 

GRANITO   66,56840633 267,7174312 103,1183845 84,38202828 0,73613191 1,603465773 

GRAVATÁ   75,77261377 188,7866332 27,5253042 76,31009774 128,2700917 8,435486399 

IATI   255,0972503 215,6478842 67,871209 79,7099416 18,8175055 0,633676798 

IBIMIRIM   686,8395471 878,9007175 293,949687 45,3568358 0,3766228 8,969957666 

IBIRAJUBA   65,39999295 75,80545158 37,272445 6,4114829 5,3635914 0,150069826 

IGUARACI   60,25255383 471,1458931 202,821828 113,9012079 1,4206739 2,868831466 

INAJÁ   393,39675 470,5225157 231,729725 78,3366701 13,1598604 0,175606574 

INGAZEIRA   27,78782503 156,53778 49,227829 9,0732822 0,0009065 2,076341496 

IPUBI   148,8806454 376,7897466 40,548205 123,1346492 175,0417550 0,678843853 

ITACURUBA   294,642439 27,038234 2,822769 5,3119004 0,1950796 101,8398409 

ITAÍBA   520,4953134 426,4882091 100,019103 36,8205483 4,3314694 1,14323271 

ITAPETIM   56,80534012 189,7410435 104,009381 50,1970301 0,5115889 1,656522993 
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JATAÚBA   165,6336968 299,3470567 85,076326 98,7937841 25,5146228 0,709271756 

JATOBÁ   133,1608081 84,7420229 12,20375213 10,9910686 13,0896065 24,96300665 

JOÃO ALFREDO   5,398199084 44,70581489 1,148842336 11,44494637 74,1652824 0,367846996 

JUCATI   74,41837571 26,11158513 17,77262225 2,108967596 0,037207562 0,165149874 

JUPI   62,73228252 26,11158513 10,54242591 4,488604699 1,215747838 0,341858541 

JUREMA   47,44747203 56,2792333 3,429742062 12,58000276 28,16909866 0,926670097 

LAGOA DO OURO   40,7916786 83,41266272 12,73819487 21,04183126 41,13867088 0,47157565 

LAGOA DOS GATOS   16,50237952 78,12202558 4,599298738 27,41852289 93,79279866 2,452763665 

LAGOA GRANDE   275,1212878 838,1172326 506,0524747 201,0946883 2,98496347 20,72598492 

LAJEDO   115,2076849 43,98326054 26,00090066 0,92073705 0,045193493 0,261373464 

MANARI   142,6141814 172,8157457 44,02794928 19,21000694 2,864443542 0,276804711 

MIRANDIBA   75,54415427 454,1707455 159,8946856 128,5881049 5,800981265 1,203709322 

MOREILÂNDIA   37,44354822 170,5872826 75,65597517 100,2002079 21,22072506 1,207712569 

OROBÓ   4,484410337 35,43087199 1,443053965 15,20027248 81,74817595 0,556343696 

OROCÓ   67,0258979 224,2905963 156,1170645 83,74863701 5,754493895 20,25609107 

OURICURI   635,7602015 1144,321837 410,279431 225,144647 6,8241944 10,74833122 

PALMEIRINA   2,668907702 57,11975921 2,154028632 30,25637945 65,87733214 0,582594225 

PANELAS   96,84377243 151,3630235 25,76329951 26,41739606 69,33820662 1,76862486 

PARANATAMA   113,7551447 78,67429485 21,33754612 13,28742133 2,888308279 0,147263499 

PARNAMIRIM   284,6057558 1388,294892 611,864276 313,2608501 1,49900536 8,53336636 
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PASSIRA   54,11869417 167,3645259 19,556349 27,4964624 58,19987431 1,352489158 

PEDRA   240,1793065 381,9940365 114,6412133 57,09225055 11,10276629 1,563317827 

PESQUEIRA   158,744366 376,9620968 159,3545368 185,287851 117,512463 1,891390221 

PETROLÂNDIA   238,8259286 528,3321307 93,18482072 32,60842756 1,956323932 166,1024361 

PETROLINA   1208,253565 2212,158432 846,55393 161,50761 79,36592 73,01515 

POÇÃO   22,00138876 85,17744577 42,26062513 65,29453024 29,54459497 0,164270808 

POMBOS   12,89592268 69,46667505 1,392859339 43,21784081 71,22944281 3,871641594 

QUIXABA   20,70004254 76,657796 55,37296615 58,24921184 1,781633788 0,178928322 

RIACHO DAS ALMAS   99,25454657 164,6660189 27,7958148 20,39711263 10,17930274 0,906082583 

SAIRÉ   21,29130906 67,0899175 5,965245872 22,28260631 70,62408523 2,382200836 

SALGADINHO   6,914750761 33,64537495 0,671409807 11,43635786 33,79562893 0,887839511 

SALGUEIRO   262,5506579 850,8902956 276,2395679 292,7469271 1,283926531 10,20413063 

SALOÁ   54,30234088 100,1757115 37,75141148 45,84161438 14,32315503 0,741934083 

SANHARÓ   32,68922911 115,3880035 45,68127491 47,27600193 25,77202801 0,720170606 

SANTA CRUZ   243,5367719 648,6944541 286,1237471 81,06482763 0,267451905 2,818105568 

SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE   2,303879666 35,51627291 8,735556755 46,04429425 21,51459874 0,167253725 

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE   69,84997695 202,1832853 51,5741638 9,505678724 0,000891254 0,380658019 

SANTA FILOMENA   259,5932765 509,3753356 196,60820 38,015430 3,3338588 2,517009621 

SANTA MARIA DA BOA VISTA   333,0308584 1368,751359 947,19870 259,604335 42,1894164 62,9978619 

SANTA MARIA DO CAMBUCÍ   45,89564489 36,32529231 5,536324369 2,520667977 2,198836342 0,068456466 
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SANTA TEREZINHA   26,33717337 80,81370966 41,16988219 44,55708022 2,285691524 1,247118376 

SÃO BENTO DO UNA   258,492624 278,5707776 122,4330038 51,71091136 9,365333209 1,6224112 

SÃO CAITANO   112,0612281 135,3970916 57,48125375 41,40306481 36,89451313 0,788668529 

SÃO JOÃO   87,68976996 71,89514499 15,96016858 31,02808617 47,88720452 1,622644187 

SÃO JOAQUIM DO MONTE   23,36249381 114,6880956 6,662947317 24,84779074 58,3739164 5,717356602 

SÃO JOSÉ DO BELMONTE   142,8016641 690,6962687 215,4300449 321,7458991 110,0691661 3,072176764 

SÃO JOSÉ DO EGITO   94,61955436 402,5349545 203,7607987 98,6972034 0,645896139 4,384145259 

SERRA TALHADA   348,0448016 1563,327559 563,638665 447,244900 45,307562 25,035764 

SERRITA   210,3231996 702,2244361 333,9767544 277,9333727 8,924605669 10,38272329 

SERTÂNIA   292,1815514 1511,778189 436,354387 185,952785 1,772765 3,69711039 

SOLIDÃO   7,389581773 45,75882405 45,658959 40,25906092 0,171804106 0,336459832 

SURUBIM   73,95189677 124,1601125 24,91347023 16,27669169 15,44542421 0,948327913 

TABIRA   58,3676319 177,4887898 90,46574607 64,51020424 0,603505821 1,59943225 

TACAIMBÓ   62,47344826 82,3272814 43,57576518 28,42400433 8,623180417 0,257960979 

TACARATU   267,2103006 574,9685297 263,0174343 128,8225427 32,88826364 3,539925469 

TAQUARITINGA DO NORTE   95,99108172 238,3311786 65,34862006 47,23283058 28,76652836 0,518463129 

TEREZINHA   23,3922306 76,14481278 27,27906121 18,89729898 6,066634811 0,278536747 

TERRA NOVA   42,38934907 186,3520776 56,8184043 31,58958009 0,03742378 4,693201534 

TORITAMA   9,25571887 11,07212433 3,25083731 1,888074666 0,164373173 0,188481115 

TRINDADE   49,80284733 105,3012629 44,10559939 26,86623523 4,111956166 0,362023765 
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TRIUNFO   4,000008893 58,63096153 22,68931012 82,485825 24,1233565 0,450806218 

TUPANATINGA   252,9946355 471,2015488 187,05375 39,79842001 0,440733621 0,458163394 

TUPARETAMA   19,0573538 95,96545501 45,31816239 18,4201421 0,000891654 0,758435017 

VENTUROSA   71,80757177 164,7600498 53,74510138 30,01257588 0,506461585 1,118604543 

VERDEJANTE   60,80889662 270,1474834 71,8834579 67,23439122 1,837327859 4,651727159 

VERTENTE DO LÍRIO   11,67859132 33,85085381 1,415780516 5,277402467 20,32700216 0,145940311 

VERTENTES   73,28245663 79,39364943 23,89796351 9,120696527 11,36284833 0,235615315 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO   1,442045864 6,039799227 0,061256137 5,064096653 23,3160955 0,366205477 

TOTAL PERCENTUAL 21,06% 46,58% 16,20% 10,63% 4,35% 1,14% 

 


