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Resumo. Avanços recentes nas geotecnologias têm proporcionado recursos inovadores para gestão urbana e 
ambiental, incluindo dados de sensoriamento remoto e recursos computacionais para seu processamento. Com 
o objetivo principal de identificar áreas urbanas de ocupação irregular, este trabalho utiliza imagens do sensor 
WorldView-2 e o software de interpretação de imagens baseado em conhecimento InterIMAGE, em 
desenvolvimento pela PUC-RJ em cooperação com o INPE. Conhecido o potencial da Análise de Imagens 
Baseada em Objeto (OBIA) e, por outro lado, a complexidade da construção de modelos de classificação, este 
trabalho propõe mapear a cobertura do solo urbano utilizando o algoritmo de mineração de dados C4.5, 
recurso que permite selecionar rapidamente os atributos mais representativos de cada classe, dentro de um 
conjunto amplo opções, e gerar regras de classificação simples. Os resultados mostram que a mineração de 
dados apresentou alto desempenho classificação. A partir da cobertura do solo, procedeu-se com a 
classificação do uso visando identificar áreas de ocupação irregular. Os mapas temáticos obtiveram altos 
valores de exatidão global e índice Kappa. Conflitos típicos da classificação de alvos urbanos foram 
resolvidos com a identificação de nove classes de cobertura do solo.  

Palavras-chave: sensoriamento remoto urbano, mineração de dados, InterIMAGE, imagens de alta resolução. 

 
Abstract. Recent developments in geotechnologies provide resources to propose innovative strategies for 
urban and environmental management, include remote sensing data and computational resources for 
processing them. With the main objective of identifying urban areas of illegal occupation, this work uses 
WorldView-2-sensor images and the InterIMAGE software, which performs image interpretation based on 
knowledge, under development by PUC-RJ in cooperation with INPE. Confirmed the potential of Object-
Based Image Analysis (OBIA) and, on the other hand, the complexity on building the classification models, 
this work aims to perform and evaluate land cover classification using C4.5 decision tree algorithm, which 
enables to quickly select the most representative attributes for each class and generate simple classification 
rules. The results show that data mining technique presented high classification performance. Using the land 
cover classes, we proceeded with the land use classification to identify areas of irregular occupation. The 
thematic maps achieved high values of overall accuracy and Kappa index. Typical classifications have been 
resolved by discriminating nine land cover classes.  

Keywords: urban remote sensing, data mining, InterIMAGE, high resolution images. 



1. Introdução 

As ações de produção urbana estão atingindo preocupantes limiares nas maiores cidades 

brasileiras. Estes limiares evidenciam riscos para o próprio funcionamento das cidades. Como 

num efeito cascata, o excessivo adensamento de áreas intraurbanas induz, muitas vezes, a 

dispersão periférica. A expansão da ocupação humana sobre os limites das cidades acarreta o 

esgotamento da infraestrutura, impacta na sua dinâmica, impõe dificuldades de mobilidade, 

aumentando o grau de dependência de transporte.  Este tipo de ocupação do território resulta, 

muitas vezes, em padrões de urbanização que prejudicam a eqüidade, eficiência e 

continuidade da cidade como suporte à vida social. 

Com uma população de quase 20,8 milhões de habitantes (IBGE, 2013), a Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) enfrenta muitos desafios. Cerca de 15% dos domicílios 

urbanos são classificados como inadequados, apresentando condições de precariedade; o 

déficit habitacional urbano soma mais de 800 mil domicílios; quase 600 mil estão em 

aglomerados subnormais (IBGE, 2011). Tais números refletem a discrepância 

socioeconômica resultante de décadas de exclusão social, negligência, falhas de governo, 

bem como de desigualdade econômica. Esta desigualdade é evidente pelo espraiamento de 

favelas na periferia das cidades da RMSP, que chegam a atingir áreas de proteção ambiental e 

de proteção aos mananciais. Atualmente, há 102 favelas no município de Embu das Artes, 

compostas por mais de 10 mil domicílios (PETE, 2011). 

A dificuldade de sistematização de dados das favelas apoia-se no fato de as condições de 

irregularidade e clandestinidade não serem passíveis de avaliação por dados censitários, por 

se tratar de informações autodeclaradas, ou seja, fornecidas pelo próprio entrevistado (que 

pode ou não fornecer informações verdadeiras). Por sua vez, a análise da urbanização fora 

dos padrões correntes com relação à forma, ao tamanho e ao arranjo espacial dos elementos 



morfológicos (vias, lotes e edificações) são características peculiares que distinguem as 

favelas dos loteamentos (regulares ou irregulares). Neste sentido, a morfologia urbana 

permite a construção de chaves de interpretação do uso do solo da favela em contraposição 

com ocupações de urbanização regular por meio de mensuração de propriedades geométricas 

e relacionamentos espaciais. A análise morfométrica possui distintas abordagens, como a 

morfogenética de Conzen (1960), os estudos de base configuracional, sintaxe espacial (Hillier 

& Hanson, 1984), a teoria dos fractais (Mandelbrot, 1982), entre outros. 

O uso de informações atualizadas e detalhadas sobre o uso e cobertura do solo urbano é 

estratégico para o planejamento e gestão urbana, envolvendo questões relacionadas à 

expansão e ao adensamento urbano, às mudanças climáticas e à necessidade de proteção 

ambiental. Avanços recentes na área das geotecnologias têm oferecido recursos inovadores 

para gestão urbana e ambiental, incluindo dados de sensoriamento remoto e recursos 

computacionais para seu processamento, possibilitando gerar produtos cartográficos de alta 

qualidade e ricas bases de dados. O mapeamento do uso e da cobertura do solo urbano tem 

feito largo uso das tecnologias de sensoriamento remoto, especialmente com a recente 

disponibilidade de imagens de alta resolução (Blaschke, 2010). Informações extraídas destes 

produtos oferecem amplas possibilidades de uso, como no planejamento de investimentos de 

médio e longo prazos, no monitoramento das crescentes demandas por infraestrutura e 

equipamentos sociais, no apoio à elaboração de políticas públicas, em conformidade com 

diretrizes ambientais e buscando proporcionar melhor qualidade de vida para sociedade. 

O uso de sensoriamento remoto em áreas urbanas cresce vertiginosamente, pois os sensores 

orbitais estão cada vez mais adequados para tais estudos, devido à melhoria nas resoluções 

espacial, espectral e radiométrica (Ribeiro et al., 2011, Ribeiro & Fonseca, 2012, 2013). Pré-



requisito para a extração de informações desses produtos é o conhecimento das características 

espectrais dos objetos a serem analisados e os fatores que influenciam no seu comportamento.  

Quando do uso de métodos automatizados para mapear o ambiente urbano, uma maior 

variedade de bandas espectrais torna-se essencial para discriminação de materiais de 

cobertura do solo muito semelhantes, tais como telhas de fibrocimento (com e sem amianto), 

telhas de concreto pigmentado, lajes de concreto e pavimentação de concreto (Moreira & 

Galvão, 2010). Além disso, as altas resoluções espaciais das imagens orbitais disponíveis 

atualmente garantem ao especialista a capacidade de realizar classificação manual muito 

precisa. Isso se trata, no entanto, de uma tarefa muito demorada, bem como a construção de 

redes semânticas para classificar imagens com base em conhecimento humano. Os softwares 

que realizam análises de imagens baseadas em objeto (OBIA - Object-Based Image Analysis) 

são capazes de fornecer um grande número de atributos dos objetos e possibilitam modelar a 

rede semântica de diferentes maneiras, o que torna a classificação uma tarefa demorada e 

complexa (Ribeiro & Fonseca, 2013). A determinação das características mais relevantes a 

serem utilizadas nas rotinas de classificação nem sempre é uma tarefa fácil quando as análises 

exploratórias convencionais são realizadas. 

Ferramentas de mineração de dados podem aumentar o potencial da análise de dados de 

sensoriamento remoto (Korting et al., 2008) uma vez que tais técnicas são capazes de 

rapidamente selecionar os atributos mais representativos de cada classe de objetos e gerar 

regras de classificação simples. Assim, os métodos de seleção de atributos tornam-se muito 

atraentes para os estudos em áreas urbanas devido às centenas de atributos espectrais, 

texturais e morfométricos que podem ser utilizados em rotinas de OBIA. Apesar da grande 

exploração da classificação da cobertura do solo urbano utilizando imagens de alta resolução, 

poucos estudos aplicaram metodologias automáticas para definir parâmetros e características 



para classificação de imagens baseada em objetos (Pinho et al., 2008, Carvalho et al., 2012; 

Bastos et al., 2013, Ribeiro & Fonseca, 2013, Meneghetti & Kux, 2014). 

O objetivo deste trabalho é apresentar o mapeamento do uso e da cobertura do solo de uma 

área urbana utilizando mineração de dados. O foco é demonstrar a aplicabilidade desta 

metodologia no mapeamento de diferentes áreas urbanas, como bairros oficiais e ocupações 

irregulares (i.e., favelas). O experimento foi desenvolvido no InterIMAGE, um software em 

desenvolvimento pela PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica - Rio de Janeiro) e INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), que é brevemente descrito a seguir.  

 

1.1 InterIMAGE  

O InterIMAGE é um software livre para interpretação de imagens, que possui código aberto, 

capacidade de customização e ferramentas de extensão (PUC-RJ & INPE, 2012). É um 

aplicativo multiplataforma implementado para os sistemas operacionais Linux e Windows. O 

sistema foi desenvolvido em C++, usa o framework QT4 para a construção da interface com 

o usuário, a biblioteca de classes VTK Visualization Toolkit e a biblioteca TerraLib para as 

operações geográficas e de processamento de imagens. O InterIMAGE fornece suporte para a 

integração de operadores de processamento de imagens, que são programas externos ao seu 

mecanismo de controle; eles podem ser codificados em qualquer linguagem de programação, 

podendo também ser programas proprietários (Costa et al., 2007, 2010). 

O processo de interpretação do InterIMAGE é orientado por um modelo de conhecimento, 

que incorpora e representa explicitamente conhecimento prévio sobre uma determinada 

região geográfica e sobre os objetos que se espera encontrar nela. O modelo de conhecimento 

pode corresponder a um conhecimento prévio do especialista ou ao conhecimento adquirido 

por meio da análise dos dados de entrada (imagens de sensoriamento remoto ou camadas 



vetoriais de dados geográficos). A estratégia de classificação baseia-se num modelo de 

conhecimento estruturado como uma rede semântica definida pelo especialista. O processo de 

classificação possui duas etapas: a Top-Down e Bottom-Up (Costa et al., 2010). 

Na fase Top-Down, o sistema percorre a estrutura hierárquica da rede semântica e dispara os 

operadores holísticos de cada nó. Operadores holísticos são operadores de processamento de 

imagem externos ao núcleo do sistema e especializados na detecção de uma determinada 

classe. Para a detecção de objetos da classe correspondente, os operadores holísticos 

executam três procedimentos: segmentação (ou importação de dados geográficos em formato 

vetorial), extração de atributos e classificação. As regiões geográficas detectadas por um 

operador holístico inserido em um determinado nó são transmitidas como máscaras 

("hipóteses") para seus nós-filhos, localizados em níveis mais baixos na rede semântica, onde 

seus próprios operadores holísticos vão funcionar. 

Na etapa Bottom-Up, o sistema sobe a rede semântica, resolvendo os conflitos espaciais entre 

as hipóteses, com base em regras definidas pelo especialista, inseridas em cada nó. Desta 

forma, o sistema descarta parcial ou totalmente as hipóteses ou as transforma em instâncias 

(i.e., valida as hipóteses). As regras definidas pelo especialista podem envolver seleções 

lógicas adicionais. Se os conflitos espaciais ainda permanecem após a rejeição de hipóteses 

por essas seleções lógicas adicionais, eles são resolvidos pela definição supervisionada de 

pesos para cada uma das classes ou pela concorrência de valores de pertinência atribuídos por 

funções de pertinência fuzzy definidas pelo usuário. A rede de instâncias final é resultante da 

análise Bottom-Up: ao alcançarem o topo da rede semântica, os operadores Bottom-Up geram 

imagens rotuladas para os diferentes níveis da rede semântica (Costa et al., 2007, 2008). 

 

 



1.2 Algoritmo de Árvore de Decisão C4.5 

O InterIMAGE oferece um conjunto de operadores básicos construídos com as classes e 

funções fornecidas pela biblioteca TerraLib. Para execução de classificação supervisionada, 

está disponível o classificador por árvore de decisão C4.5. 

O algoritmo C4.5 opera da seguinte forma: cada nó da árvore de decisão corresponde a um 

atributo e cada arco corresponde a um intervalo de valores do atributo. O valor esperado do 

atributo é definido pelo caminho da raiz até cada folha. O atributo mais representativo é 

associado a cada nó. A entropia é calculada para avaliar o quanto um nó é informativo, e 

quanto maior a entropia, mais informação é necessária para caracterizar os dados; desta 

forma, deve-se associar ao nó o atributo que minimize a entropia dos dados (Silva et al., 

2008). Após essa associação, o algoritmo de árvore de decisão define um valor limite para 

cada arco. O limiar é calculado pelo algoritmo do vizinho mais próximo. Primeiramente, o 

algoritmo calcula a distância euclidiana a partir das amostras de treinamento para uma 

instância dos dados. A instância será designada para a classe que está mais próxima a ela no 

espaço de atributos. O C4.5 remove nós desnecessários através do procedimento de poda, 

produzindo a árvore mais curta possível (Witten & Frank, 1999). O número de instâncias em 

cada folha também controla o tamanho da árvore. Quanto menor o número de casos, mais 

precisa será a classificação, considerando o conjunto de amostras de treinamento.  

Ao usar esta ferramenta, o usuário é responsável unicamente pela definição dos melhores 

parâmetros para segmentação da imagem e pela seleção de amostras de treinamento 

representativas de cada classe. O processamento que se segue é desenvolvido dentro do 

InterIMAGE, onde é produzida a classificação final e a árvore de decisão (arquivo de texto).  
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Atualmente, Embu possui uma população estimada de 256.247 habitantes (IBGE, 2013), 

resultado de um intenso crescimento ocorrido nas décadas de 1970 e 1980, decorrente tanto 

do aumento da população residente, como, principalmente, do processo de crescimento da 

RMSP, que expandiu sua área urbana para dentro do município de Embu. Nos primeiros anos 

da década de 1970, o município possuía pouco mais de 18 mil habitantes e no ano de 1991, já 

contava mais de 150 mil. Entre 2000 e 2010, este cenário de crescimento passou a apresentar 

uma tendência de estabilização, com taxas de crescimento de 1,46% ao ano. 

Este histórico de crescimento populacional não reflete, contudo, a conformação demográfica 

de Embu, pois a densidade demográfica média, de 34 hab/ha, não é uniforme ao longo do 

território: a densidade é especialmente alta na porção leste do município, devido ao tipo de 

urbanização (pequenos lotes, favelas, ruas estreitas, ausência de calçadas e praças) e à 

composição socioeconômica desta população (baixa escolaridade, pouca especialização 

profissional, baixos rendimentos). A proximidade com a capital paulista, bem como a 

presença das barreiras naturais e artificiais (rodovia BR 116, década de 1960, e Rodoanel 

Mário Covas (SP-21), a partir de 2007), propiciaram o surgimento de bairros que 

desempenham maior interação com a cidade de São Paulo do que com a região central de 

Embu. Nos anos 1970, a especulação imobiliária estimulou a ocupação na sua porção leste, 

que oferecia lotes com baixo custo, tornando Embu em um município-dormitório. 

Escolheu-se uma área-teste com grande diversidade de alvos urbanos, como vegetação 

rasteira e arbórea, diferentes tipos de telhados (materiais), edifícios com gabaritos de altura 

diversos, galpões industriais, etc. Frequentemente, os objetos urbanos estão dispostos 

espacialmente de forma densa e complexa e podem ser encontrado em diferentes estados de 

conservação. Além disso, embora pareçam ter colorações semelhantes, estes objetos possuem 

diferentes composições químicas e propriedades físicas. 



2.2 Pré-processamento 

Os processamentos e análises foram realizados utilizando uma imagem pancromática e uma 

multiespectral (com 8 bandas) do sensor WorldView-2, com resolução espacial de 0,50m e 

2,00m, respectivamente. A imagem é do tipo ORStandard2A, obtida em 19/04/2010, com 

ângulo off-nadir 5,9º e resolução radiométrica de 11 bits. 

Com o objetivo de aumentar a resolução espacial das bandas multiespectrais, inserindo a 

informação espacial mais detalhada da banda pancromática, foi realizada a fusão das imagens 

das bandas pancromática e multiespectral pelo método de fusão por Principais Componentes, 

que tem apresentado os melhores resultados para fusão de bandas de sensores de alta 

resolução espacial (Pinho et al., 2005, Padwick et al., 2010), pois não tem limitação do 

número de bandas a serem fusionadas, possui boa capacidade de transferência de detalhes da 

imagem pancromática para a imagem sintética e preserva a informação espectral da imagem 

multiespectral original (Zhang, 2004). O resultado do processo de fusão é um produto híbrido 

com 8 bandas espectrais e resolução espacial igual a 0,50 m. 

A ortorretificação das imagens WorldView-2 foi realizada aplicando-se o método polinomial 

racional 3D (PCI Geomatics, 2010). Para a ortorretificação, foram utilizados 65 GCPs 

(Ground Control Points) para toda a cena. Para a validação das orto-imagens, foram 

utilizados 63 pontos independentes de verificação. Os GCPs utilizados na ortorretificação das 

imagens foram obtidos a partir de levantamento de campo realizado em Janeiro de 2011. O 

Modelo Digital de Elevação (MDE) utilizado na ortorretificação das imagens foi gerado a 

partir de dados altimétricos, com interpolação por convolução cúbica, resultando em um 

produto com espaçamento de pixel de 1 metro. Os valores de erro médio quadrático obtidos 

foram 1,05 m e 1,00 m, para as componentes planimétricas Leste e Norte, respectivamente.  

 



2.3 Modelo de Classificação 1 – Cobertura do Solo 

Foram definidas 9 classes de cobertura do solo considerando-se suas possibilidades de 

identificação na área de estudo: Vegetação Rasteira e Arbórea, Solo Exposto, Telha 

Cerâmica, Telha Metálica, Cobertura em Cimento Claro e Escuro, Asfalto e Sombra. A rede 

hierárquica do modelo foi construída no software InterIMAGE v1.41 (PUC-RJ & INPE, 

2012), possuindo um nó-pai e nove nós-filhos, correspondentes a cada uma das classes.  

Para segmentação da imagem, utilizou-se o algoritmo TerraAIDA – Baatz Segmenter (Baatz 

& Schape, 2000). Os parâmetros de segmentação (i.e., peso das bandas de entrada, escala, 

distância euclidiana, compacidade e cor×forma) foram calibrados para produzir segmentos de 

modo eficiente, considerando todas as classes de cobertura definidas. A segmentação foi 

realizada na etapa exploratória, no módulo Samples Editor, no momento imediatamente 

anterior à seleção das amostras de treinamento que serão utilizadas para a mineração dos 

dados. A segmentação gerou cerca de 12.500 segmentos; desta forma, optou-se por coletar 

2% deste valor em amostras, resultando em 25 amostras para cada classe de cobertura. O 

resultado da etapa de coleta de amostras é um arquivo vetorial com as hipóteses de objetos 

produzidas pela segmentação e uma série de atributos (conforme estabelecido pelo 

especialista, que define quais atributos devem ser calculados); neste conjunto de dados, as 

amostras já estão identificadas conforme suas respectivas classes. 

Na etapa subsequente, o arquivo vetorial dos segmentos e amostras é utilizado na etapa top-

down em um dos nós-folhas, que acionará o operador TerraAIDA – C4.5 Classifier, 

implementado no InterIMAGE. Este operador executará a segmentação da imagem e a 

classificação de todas as hipóteses com base nas amostras de treinamento. Diferentemente de 

softwares especializados em mineração de dados (e.g., WEKA – Hall et al., 2009), no 

InterIMAGE não é possível a interferência do usuário na definição dos parâmetros da árvore 



de decisão, entretanto, estas árvores normalmente apresentam tamanho pequeno, pouca 

complexidade e pouca repetição de atributos (Meneghetti & Kux, 2014).  

Na etapa bottom-up, os conflitos remanescentes entre as classes é resolvido com a atribuição 

de valores de pertinência a cada uma das classes. O resultado final é um mapa temático. 

 

2.3 Modelo de Classificação 2 – Uso do Solo 

A classificação do uso do solo partiu dos resultados obtidos na etapa anterior, utilizando os 

objetos classificados em cada classe de cobertura do solo. A classificação ocorre na escala de 

quadras e ruas e a estratégia básica adotada é classificar os tipos de uso do solo com base na 

ocorrência de determinadas classes de cobertura do solo, na estrutura geométrica dos objetos 

dentro das quadras e utilizando atributos de textura e dimensão fractal. Esta etapa pode ser 

dividida em quatro passos: 1) construção da rede semântica, com 5 nós-pais (classes de uso 

do solo) , cada um com 9 nós-filhos; 2) segmentação (TerraAIDA –  ShapeFile Import); 3) 

criação das regras de decisão para cada uma das classes de uso e regras de pertinência; e 4) 

classificação. O resultado é um mapa temático de uso do solo. 

Com base no Zoneamento, definido pelo Plano Diretor de Embu (Lei nº 186/2012), a área-

teste divide-se em quatro zonas: ZCM - Zona de Corredor Misto (empreendimentos de uso 

cotidiano: comércios, serviço, indústrias de baixo risco e residências), ZUC - Zona Urbana 

Consolidada (predominantemente residencial, de alta densidade, com infraestrutura 

instalada), ZEIA - Zona de Especial Interesse Ambiental (área de proteção e recuperação dos 

mananciais, preservação de áreas com vegetação significativa e paisagens naturais notáveis, 

áreas de reflorestamento e conservação), e ZEIS - Zona de Especial Interesse Social (áreas 

ocupadas por população de baixa renda: favelas e loteamentos precários e/ou irregulares). 

 



2.5 Avaliação das Classificações 

A acurácia dos mapas temáticos obtidos como resultados da classificação da cobertura e do 

uso do solo, foi verificada por meio do cálculo da matriz de confusão e dos índices Kappa 

(Cohen, 1960, Congalton & Green, 1999) e Kappa-condicional (Rosenfield & Fitzpatrick-

Lins, 1986). A partir da matriz de confusão, foram calculadas medidas descritivas, como a 

exatidão global do usuário e do produtor (Story & Congalton, 1986, Foody, 2002). No 

mapeamento da cobertura do solo, como referências, foram utilizados 240 pontos observados 

em campo e 400 amostras aleatórias analisadas por especialista em imagens de maior 

resolução espacial (GoogleEarth, 2013). Para avaliação do mapeamento uso do solo, foram 

utilizadas as amostras coletadas em campo e o mapa de zoneamento do município de Embu 

(Lei nº 186/2012). 

 

3. Resultados e Discussão 

O mapa temático da cobertura do solo é apresentado na Figura 3. A classificação da 

cobertura do solo apresenta boas avaliações estatísticas, possuindo altos valores de exatidão 

global (0,9094) e índice Kappa (0,8898). A Tabela 1 apresenta a matriz de confusão. A 

separabilidade entre as classes foi avaliada por meio do índice Kappa-condicional (Tabela 

2), e pela exatidão do usuário e do produtor (Tabela 1). Estes resultados evidenciam um 

alto nível de discriminação entre as classes de cobertura do solo. 
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4. Conclusões 

Usando duas tecnologias novas e ainda pouco exploradas em estudos urbanos, este trabalho 

teve como objetivo explorar as imagens do sensor WorldView-2 e do software de livre 

InterIMAGE para mapeamento de ocupações irregulares no contexto urbano. Para 

otimização do processo de classificação da cobertura do solo, foi utilizado o algoritmo de 

árvore de decisão C4.5 para mineração dos dados, o que resultou em economia do tempo 

gasto em construção de rede semântica e na seleção de atributos. 

Ao utilizar a abordagem baseada em objetos, embora a construção manual do modelo de 

classificação seja adequada, pois permite realizar tantas adaptações quanto forem necessárias 

para se obter uma classificação satisfatória, também é possível atingir bons resultados por 

meio da aplicação de técnicas de mineração de dados. A utilização do algoritmo C4.5 no 

processo de classificação aprimorou o processo, demonstrando bom desempenho na 

classificação da cobertura do solo e economizando de tempo. O algoritmo C4.5, integrado 

com outras ferramentas de análise de imagem, apresenta grande potencial na análise de 

imagens de alta resolução para aplicações urbanas. Finalmente, este trabalho enfatiza o ganho 

em tempo e desempenho proporcionado pelo uso de algoritmos de aprendizado de máquina e 

técnicas de mineração de dados no processo de classificação, o que aumentou a velocidade e 

também reduziu a natureza empírica da seleção de atributos e construção da rede. 

Por fim, o mapeamento do uso do solo utilizou os resultados obtidos na classificação da 

cobertura do solo e produziu resultados plenamente satisfatórios, entretanto, com maior gasto 

de tempo na execução do modelo de classificação. A metodologia mostrou-se eficaz para a 

identificação de áreas de ocupação irregular, confirmando sua potencial para estudos urbanos. 
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