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Classificação de imagens Landsat 
 
 
Neste tutorial veremos alguns recursos adicionais do Semi-automatic Classification Plugin 
(SCP) desenvolvido por Congedo (2015): 

 configuração da memória disponível para o processamento de imagens; 

 download de imagens Landsat; 

 conversão de imagens (radiância para reflectância); 

 correção atmosférica de imagens; 

 melhoria da resolução de imagens (pan-sharpening); 

 recorte de imagens. 
 
 
1. Configurando a memória RAM disponível para o SCP 
 
Para melhorar o desempenho do SCP, devemos ajustar a quantidade de memória RAM 
utilizada para o processamento das imagens. 
 

Clicar no botão  e, na guia “Settings”, opção “Processing”, definir a memória RAM 

disponível para o SCP. Recomenda-se utilizar metade da memória disponível na máquina. Se a 
máquina possui 16GB, ajustar a memória disponível para 8GB (ou 8192 MB). 
 

 
 
 
2. Download de imagens Landsat 
 
O SCP permite o download automático (e gratuito) de imagens de sensoriamento remoto dos 
satélites Landsat e Sentinel. A seguir, veremos um roteiro para baixar imagens do Landsat. 
 
1. Abrir um novo projeto no QGIS e carregar o shapefile “Barueri_Distritos”. Esta camada será 
utilizada para definir a localização das imagens Landsat que serão baixadas. 
 

2. Clicar no botão  e entrar na guia “Tools”, opção “Download Landsat”. 
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3. O primeiro passo é configurar o local onde será armazenado o banco de dados (database) de 
imagens disponíveis. Clicar no botão “Select database directory” e escolher o local. 
 

 
 
4. Clicar em “Update database” para baixar o banco de dados referente às imagens Landsat 
disponíveis. Este processo pode ser bastante demorado, dependendo da velocidade de 
conexão com a internet. Um conjunto de arquivos contendo as informações das imagens 
disponíveis será baixado e armazenado na pasta especificada. 
 

 
 
Este procedimento pode ser realizado uma única vez, sendo necessário repeti-lo apenas 
quando quiser baixar imagens mais recentes do que a data da última atualização. 
Se você utiliza mais de um computador, não é necessário baixar o banco de dados em cada um 
deles, basta copiar a pasta. 
 
5. Selecionar a região de interesse indicando as coordenadas Longitude e Latitude do 
retângulo envolvente.  
 

 
 
A forma mais fácil de fazer isto é definir o canto superior esquerdo (UL – Upper Left) e o canto 
inferior direito (LR – Lower Right) do retângulo envolvente, clicando nos botões com o símbolo 
“+” e escolhendo com o mouse a localização destes pontos sobre uma camada pré-existente. 
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6. Definir os parâmetros de busca. 
 

 
 
Nesta parte da janela podemos escolher o intervalo de data e a cobertura máxima de nuvens. 
Também podemos definir quais satélites serão pesquisados: Landsat 4-5 sensor TM, Landsat 7 
sensor ETM+ e Landsat 8 sensor OLI. 
 
Neste exemplo, vamos configurar o intervalo de datas de 2014-01-01 até 2015-11-25, a 
cobertura máxima de nuvens de 20% e escolher apenas Landsat 8 sensor OLI. 
 
Após a definição dos parâmetros, clicar no botão “Find images”. A busca será feita no banco de 
dados que já foi baixado para o computador. A busca pode ser lenta dependendo da 
configuração do seu computador. 
 
7. Escolher uma imagem na lista de imagens de acordo com a data de aquisição, cobertura de 
nuvens, localização, etc. A lista pode ser ordenada por qualquer coluna, clicando no cabeçalho 
da mesma. 
 
Neste exemplo, vamos ordenar a lista pela coluna “ImageID” e escolher a imagem 
LC82190762015266LGN00 
 

 
 
8. Para verificar se a imagem realmente atende às nossas necessidades, podemos exibir um 
preview em baixa resolução da mesma. O preview normalmente tem pixel com resolução de 
200m e as imagens baixadas possuem resolução de 30m, podendo ser reamostradas para 15m 
através da técnica de pan-sharpening. Para exibir o preview, selecionar a linha da tabela que 
contém a imagem desejada e clicar no botão “Display image preview”. 
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O preview, apesar da baixa resolução, permite verificar a qualidade da imagem e se a área de 
estudo não tem uma cobertura excessiva de nuvens. 
Note que uma camada raster virtual representando o preview foi adicionada à lista de 
camadas. 
 
Podemos fazer o preview de várias imagens até escolher a mais adequada. 
 
9. Para fazer o download das bandas Landsat da imagem escolhida, remova todos os previews 
da lista de camadas, exceto o escolhido. 
 
10. Se quiser baixar apenas algumas bandas, escolha as mesmas no item “Download options”. 
 

 
 
Recomendamos baixar todas as bandas para que seja possível a aplicação da técnica pan-
sharpening para o aumento de resolução das bandas de 30m para 15m e também para uma 
melhor classificação. 
 
11. Desmarcar a caixa “Pre process images”, pois o pr-e-processamento será realizado mais 
adiante. Desmarcar também a caixa “Load bands in QGIS” se não quiser carregar 
automaticamente as imagens na lista de camadas. 
 
12. Clicar no botão “Download images from list” e escolher a pasta onde será feito o download 
(C:\temp, por exemplo). Será criada automaticamente dentro da pasta escolhida uma outra 
pasta com o nome idêntico ao ID da imagem LC82190762015266LGN00.  
 
Este processo pode ser bastante demorado dependendo da velocidade da sua conexão com a 
internet. 
 
Veja abaixo a lista de arquivos baixados. Os arquivos TIF contém as imagens referentes a cada 
banda e o arquivo MTL é um arquivo texto com informações (Metadata) sobre as bandas e sua 
forma de aquisição. 
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Veja um trecho do arquivo MTL: 
 
    ORIGIN = "Image courtesy of the U.S. Geological Survey" 

    LANDSAT_SCENE_ID = "LC82190762015266LGN00" 

    OUTPUT_FORMAT = "GEOTIFF" 

    SPACECRAFT_ID = "LANDSAT_8" 

    SENSOR_ID = "OLI_TIRS" 

    DATE_ACQUIRED = 2015-09-23 

    SCENE_CENTER_TIME = "13:04:20.7655211Z" 

    CLOUD_COVER = 0.51 

    CLOUD_COVER_LAND = 0.06 

    IMAGE_QUALITY_OLI = 9 

    IMAGE_QUALITY_TIRS = 9 

    SUN_AZIMUTH = 54.27329006 

    SUN_ELEVATION = 53.94921982 

    EARTH_SUN_DISTANCE = 1.0034718 

    ... 

 
13. Para visualizar as imagens, podemos criar um Virtual Raster através do menu “Raster”, 
opção “Miscelânea”, item “Construir raster virtual (catálogo)”.  
 

 
 
Veja abaixo a combinação RGB = 5 4 3. 
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3. Pré-Processamento 
 
Antes de utilizar as imagens baixadas, as mesmas podem passar por alguns procedimentos de 
conversão, correção, reamostragem, recorte, etc. para melhorar a qualidade das mesmas e os 
resultados da classificação. 
 
3.1 Conversão, correção e reamostragem 
 
As bandas baixadas no item anterior possuem um valor associado a cada pixel que indicam a 
Radiância do alvo em terra. A Radiância é a quantidade de radiação refletida pelo alvo em um 
determinado comprimento de onda na direção do sensor. 
Porém, o ideal é trabalharmos com Reflectância que indica a razão entre a energia refletida e a 
energia total. A assinatura espectral é a Reflectância em função do Comprimento de Onda dos 
sensores. 
 

 
Assinatura espectral. Fonte: Congedo (2015) 

 
As opções de Pré-Processamento do SCP permitem a conversão automática de radiância para 
reflectância, a correção atmosférica (DOS1) e também a melhoria na resolução das imagens 
utilizando a Banda 8 (pan-sharpening). Os passos são descritos a seguir. 
 

1. Clicar no botão  e entrar na guia “Pre processing”, opção “Landsat”. 

 
2. Escolher a pasta onde estão as bandas baixadas e o arquivo MTL. 
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Note que as informações do arquivo MTL são carregadas automaticamente para a tabela 
“Metadata”. 
 
3. Desmarcar a opção “Create Band set” e marcar as opções “Apply DOS1 atmospheric 
correction” e “Perform pan-sharpening (Landsat 7 or 8)”. 
 
4. Clicar no botão “Perform conversion” e escolher a pasta de destino. Este procedimento é 
bastante demorado. 
 
Serão criados arquivos com o prefixo “RT”, indicando imagens convertidas para Reflectância, e 
arquivos com prefixo “PAN”, resultado do pan-sharpening. As imagens PAN possuem resolução 
de 15m e se referem às bandas 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
 
As imagens RT e PAN serão automaticamente inseridas na lista de camadas 
 
 
3.2 Recorte simultâneo de várias bandas 
 
Muitas vezes a imagem Landsat é muito maior do que a área de projeto, sendo muitas vezes 
necessário o recorte da mesma. Para uma qualidade maior, recomenda-se que o recorte seja 
feito após as conversões, correções e pan-sharpening. O procedimento é descrito a seguir. 
 
1. Deixar na lista de camadas apenas aquelas que se deseja recortar e também o shapefile dos 
distritos. 

 
 
2. Entrar na guia “Pre processing”, opção “Landsat”, clicar no botão “Refresh list” e depois em 
“Select all” para selecionar todas as bandas que serão recortadas.  
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3. Selecionar as coordenadas de recorte, clicar em “Clip selected rasters” e escolher a pasta 
onde serão gravadas as imagens. 
 
As imagens recortadas receberão o prefixo “clip” e serão automaticamente adicionadas à lista 
de camadas. 
 
 
3.3 Mosaico de bandas 
 
Para realizar a classificação supervisionada, recomendamos criar um mosaico das bandas PAN 
que foram cortadas de acordo com a área de interesse. 
 
1. No menu “Raster”, opção “Miscelânea”, escolher o item “Mosaico”. 
 
2. Definir os arquivos de entrada. Lembrar que a ordem de seleção dos arquivos é a ordem de 
numeração das bandas na imagem final. 
 
3. Definir os arquivo de saída, marcar a caixa “Camada acumulada” e clicar em “OK”. 
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IMPORTANTE: lembre-se que a Banda 2 do Landsat agora é a Banda 1 do Mosaico, a Banda 3 é 
a Banda 2 e assim por diante. 
 
4. Ajustar o Sistema de Referência de Coordenadas (SRC) do Mosaico para SIRGAS 2000 / UTM 
zona 23S (EPSG:31983). Isto pode ser feito clicando na camada e escolhendo a opção “Salvar 
como”. Escolher o nome do arquivo (Bandas_234567, por exemplo), definir o SRC e clicar em 
“OK”. 
 
5. Remover todas as camadas da lista, deixando apenas o Mosaico SIRGAS 2000 e, se quiser, o 
shapefile de Distritos. 
 
 
4. Classificação supervisionada 
 
Para realizar a classificação supervisionada utilizaremos apenas a camada “Bandas_234567.tif” 
que possui as bandas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do Landsat 8 no SRC SIRGAS 2000 / UTM zona 23S 
(EPSG:31983). 
 
1. Na barra de ferramentas do SCP, definir a “Input image” como “Bandas_234567.tif”. 
 
2. Definir a combinação de bandas RGB = 432, que na verdade são as bandas 543 do Landsat 8. 
 
3. Definir o shapefiles que irá armazenar as ROIs. 
 
4. Definir o arquivo que irá armazenar a lista de assinaturas. 
 
5. Definir as Áreas de Treinamento para cada Classe/MacroClasse. Importante: escolha um 
“Range radius” coerente, por exemplo, 0.01. 
 
6. Realizar a classificação. 
 
IMPORTANTE: este procedimento já foi visto em detalhes na aula anterior. 
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