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Resumo. A detecção de desmatamento através de imagens de satélites tem sido
a principal ferramenta para combate ao desmatamento ilegal, além de gerar dados para estudos de biodiversidade, mudanças climáticas e modelagem ambiental. O projeto PRODES do INPE, que desde a década de 80 mapeia e quantifica
o desmatamento na Amazonia Legal Brasileira, pode ser considerado o principal projeto de monitoramento sistemático de florestas tropicais do mundo. Ao
longo do tempo, o projeto passou por diversos estágios, e hoje é baseado em
uma metodologia de interpretação visual de imagens por especialistas em sensoriamento remoto. A fim de avançar o conhecimento em metodologias para
detecção automática de desmatamento em imagens de sensoriamento remoto,
este trabalho tem como objetivo avaliar o uso de redes neurais para a detecção
de desmatamento da Amazônia Legal utilizando duas áreas selecionadas: uma
consideradas de fácil interpretação visual e uma considerada complexa. Os
resultados serão comparados aos dados oficiais do PRODES.

1. Introdução
O desmatamento na floresta amazônica brasileira ganhou muita força nas décadas
de 1970 e 1980 devido a incentivos fiscais e crédito subsidiado a grandes pecuaristas, exercendo um impacto desastroso sobre a biodiversidade e o clima locais [Fearnside 2005].
Desde então, as taxas de desmatamento variaram de acordo com a economia e as polı́ticas
governamentais [Fearnside 1987]. Em 1978, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) conduziu um levantamento usando imagens digitais do satélite LANDSAT, a fim
de medir a quantidade de áreas desmatadas da Amazônia legal [Tardin et al. 1979]. Dos
552000km2 de área analisada, aproximadamente 7.4% – uma área de 41000km2 – foram
interpretados como área desmatada.
Nesse contexto, a busca por modelos que auxiliem na detecção do desmatamento
torna-se cada vez mais relevante. Tais modelos podem promover um melhor entendimento
dos fatores determinantes do desmatamento, possibilitando assim a geração de cenários
futuros, previsão de locais de risco, e embasamento de polı́ticas públicas de prevenção e
resposta ao desmatamento florestal [Lambin et al. 1994].
Desde 1988, o INPE produz relatórios anuais sobre a taxa de desmatamento da
floresta amazônica através do projeto PRODES [de Pesquisas Espaciais 2018]. Ao longo
dos anos, a metodologia utilizada pelo PRODES para identificar o desmatamento mudou,
e hoje é baseada em uma interpretação visual de imagens digitais por especialistas em
sensoriamento remoto. A metodologia atual mostrou ótimos resultados, como pode ser
visto em [Kintisch 2007]. No entanto, uma quantidade enorme de tempo é gasta, devido

ao processo manual de interpretação das imagens de satélite a fim de detectar o desmatamento. Com o objetivo de avançar no conhecimento sobre metodologias para detecção
automática de desmatamento, visão computacional, aprendizado de máquina e redes neurais são temas que vem a mente. De acordo com relatórios de [Shoham et al. 2017]
de novembro de 2017, a quantidade de artigos publicados com a palavra-chave ”Inteligência Artificial”desde 1996 aumentou mais de nove vezes, e erros para a rotulagem
de imagens passou de 28,5% para menos de 2,5% desde 2010. Como podemos ver em
[Shoham et al. 2017], técnicas de inteligência artificial estão rapidamente ganhando mais
atenção na comunidade da ciência da computação, onde machine learning e deep learning
estão se tornando mais comuns.

2. Revisão Bibliográfica
A inteligência artificial oferece uma conjunto de métodos, técnicas e algoritmos
que permitem transformar um software em um sistema mais inteligente. Nesta seção,
são discutidos dois dos principais conceitos utilizados em processamento de imagens:
aprendizado de máquinas, ou machine learning, e redes neurais.
2.1. Machine Learning
Conforme descrito por [Angra and Ahuja 2017], machine learning é uma parte
importante da inteligência artificial, que permite que os computadores aprendam através
de exemplos, sem necessariamente serem programados. É a maneira mais eficiente de utilizar modelos e algoritmos para analisar uma grande quantidade de dados, a fim de buscar
padrões que possam ser utilizados para prever algo. Em outras palavras, é um método que
analisa dados e constrói modelos analı́ticos com o mı́nimo de intervenção humana [SAS ].
Para garantir a precisão de um sistema inteligente, quanto maior a quantidade de dados de
boa qualidade melhor serão os resultados, e a escolha de algoritmos e métodos de acordo
com os objetivos que se pretende atingir garante melhores previsões do sistema.
O método em questão é capaz de aprender através de diversos modos. Os mais
comuns são: supervisionado, onde o algoritmo aprende recebendo dados que contenham
a resposta correta, ou seja, onde os dados de entrada estão relacionados a saı́da; e o não
supervisionado, onde não se tem uma saı́da relacionada com uma entrada no banco de
dados. Para alcançar o desempenho esperado, alguns métodos estatı́sticos são utilizados,
como por exemplo: regressão, um método supervisionado onde é feito um mapeamento
das variáveis de entrada para determinar suas caracterı́sticas e, assim, prever os resultados de saı́da; classificação, também supervisionado, em que a resposta pode ter duas
ou mais variáveis; e clusterização, um método não supervisionado que encontra padrões
agrupando os dados de acordo com as relações encontradas entre as variáveis.
2.2. Redes Neurais
Redes neurais representam uma abordagem diferente das técnicas convencionais de computação para resolver problemas, com o intuito de expandir a capacidade de solução a problemas que ainda não são compreendidos de forma suficiente para a criação de um algoritmo capaz de resolvê-los através de passos prédefinidos [Stergiou and Siganos ]. Para isso, as redes neurais se inspiram na maneira
como o sistema nervoso humano processa informações.

Aprender em sistemas biológicos envolve ajustes nas conexões sinápticas que
existem entre os neurônios e isso também se aplica às redes neurais artificiais, conforme [Stergiou and Siganos ]. Computacionalmente, esse processo é replicado por meio
de um grande número de elementos processadores (chamados de neurônios) interconectados conforme ilustrado na Figura 1. Os neurônios artificiais são treinados por meio de
exemplos – conjuntos de dados de entrada ligados a saı́das conhecidas e esperadas – resultando em uma rede especializada para aquele problema. Em outras palavras, as redes
não são programadas para realizar uma tarefa, e sim aprendem a resolver um problema
com base nos exemplos fornecidos.

Figura 1: Neural Network [Nielsen 2015]

Assim, redes neurais hoje, com sua capacidade de extrair significado de dados
complicados ou imprecisos, pode ser usada para extrair padrões e detectar tendências que
são mais complexas e dificilmente percebidas por humanos ou outras técnicas computacionais. Uma rede neural bem treinada pode ser pensada como um expert, mas a escolha
dos exemplos utilizados no treinamento deve ser minuciosa para que não sejam gerados
resultados inesperados, de acordo com [Stergiou and Siganos ]. Como o aprendizado é
feito de forma automática, a rede final é, de acordo com os autores, basicamente uma
caixa-preta de funcionamento misterioso.
Redes neurais podem ser aplicadas eficientemente em diferentes áreas. Elas são
usadas em domı́nios como reconhecimento de imagens, medicina, biologia molecular,
ecologia, ciências ambientais, entre outros. Um grande exemplo do uso recente desses recursos é aplicado a ciências ambientais, onde modelos foram criados para prever a
distribuição, abundância ou diversidade de espécies como uma função de variáveis ambientais, fluxo súbito e inundação, parâmetros de qualidade do ar, caracterı́sticas do ecossistema usando detecção de dados, entre outros [Mas et al. 2004].
2.2.1. U-Net
U-Net é uma rede neural convolucional, modificada e estendida para trabalhar com
uma quantidade menor de imagens durante o treinamento, gerando segmentações mais
precisas. Redes convolucionais são uma classe particular de redes neurais com múltiplas
camadas conectadas seguindo o padrão feedforward. Nesse padrão, os neurônios de
cada camada são conectados apenas aos da camada seguinte, e a informação flui em um
único sentido a partir dos nós de entrada até os nós de saı́da, sem formação de ciclos ou

retroalimentação. Redes deste tipo são frequentemente utilizadas em tarefas de análise de
imagens; nesse contexto, a U-Net foi desenvolvida com o objetivo de segmentar imagens
biomédicas, aprendendo a realizar a segmentação de modo end-to-end, onde dada uma
imagem de entrada a saı́da é uma segmentação.
Conforme notam [Ronneberger et al. 2015], redes convolucionais tem apresentado resultados superiores ao estado da arte em redes neurais em tarefas de reconhecimento visual. Sua limitação está ligada ao grande volume de dados necessário para treinamento, porém esse problema tem se tornado menos relevante devido à maior disponibilidade (e capacidade de processamento) de dados na atualidade. No caso estudado neste
trabalho, por exemplo, os datasets fornecidos pelo PRODES compreendem um grande
perı́odo de tempo, possibilitando um treinamento eficiente da rede implementada.
Esta rede consiste em um caminho de redução que aplica convoluções, seguidas de funções de ativação como unidade linear retificada, comumente chamado de
ReLU, e agrupamento máximo, chamado de max pooling, onde conforme o número de
informações espaciais reduz, o número de caracterı́sticas aumenta.
Posteriormente, possui um caminho de expansão, que combina as caracterı́sticas e
as informações espaciais, aplicando uma sequência de convoluções e concatenações com
caracterı́sticas de alta resolução do caminho de redução e na camada de saı́da é aplicada
uma função de ativação softmax em cada pixel para classificação.

Figura 2: Arquitetura U-Net [Ronneberger et al. 2015]

A Figura 2 apresenta a arquitetura da rede U-Net em um exemplo de baixa
resolução, com 32x32 pixels. Cada caixa azul representa um mapa multi-canal de caracterı́sticas da imagem a ser analisada, com o número de canais denotado no alto da
caixa [Ronneberger et al. 2015]; já as caixas brancas representam mapas copiados de caracterı́sticas. As operações realizadas são denotadas pelas setas.

2.2.2. Função de Ativação
A função de ativação é um componente matemático (Equação 1) incluı́do na estrutura de redes neurais artificiais que permite solucionar problemas mais complexos. Ela
é responsável por decidir se um neurônio deve ser ativado ou não, ou seja, se a informação
que o neurônio está recebendo é relevante para a informação fornecida ou se deve ser ignorada. As funções de ativação são a transformação não linear feita ao longo do sinal de
entrada, onde a saı́da transformada é então enviada para a próxima camada de neurônios
como entrada.
Uma rede neural sem função de ativação é essencialmente apenas um modelo de
regressão linear. A função de ativação faz a transformação não-linear nos dados de entrada, tornando-o capaz de aprender e executar tarefas mais complexas, tornando possı́vel
a propagação posterior desde que os gradientes sejam fornecidos juntamente com o erro
para atualizar os pesos e bias.
Y = Ativação(Σ(peso × entrada) + bias))

(1)

A função ReLU (unidade linear retificada) é uma função de ativação não
linear(Equação 2, onde sua principal vantagem é que ela não ativa todos os neurônios
ao mesmo tempo, ou seja, se a entrada da função ReLU for negativa, ela será convertida
em zero e o neurônio não será ativado. Ao mesmo tempo, apenas alguns neurônios são
ativados, tornando a rede esparsa, eficiente e fácil para a computação.
f (x) = max(0, x)

(2)

A função softmax (Equação 3) é um tipo de função sigmoide que também é uma
função de ativação, aplicada quando se é preciso lidar com problemas de classificação.
A função sigmoide é capaz de lidar com apenas duas classes, onde a função softmax
transforma as saı́das de cada classe para valores entre 0 e 1, dividindo pela soma das
saı́das. Isso essencialmente dá a probabilidade da entrada estar em uma determinada
classe. É usada na camada de saı́da do classificador, onde realmente estamos tentando
gerar as probabilidades para definir a classe de cada entrada.
ezj

σ(z)j = PK

k=1

e zk

, paraj = 1, ..., K.

(3)

3. Materiais e Métodos
3.1. Dataset
Para criar o dataset a ser utilizado na segmentação semântica foram utilizadas
um conjunto de 15 cenas LANDSAT 8, juntamente com as suas máscaras de classificação
adquiridas no portal do PRODES . As orbitas pontos das cenas utilizadas podem ser vistas
na Tabela 1:
Foram criados quatro mosaicos, dois para as cenas (Figura 3) e dois para
as máscaras do PRODES (Figura 4). Os mosaicos das máscaras foram rasterizados utilizando a coluna mainclass do shapefile original. As classes identificadas

Órbita

Ponto

226
227
228

64, 65, 66
64, 65, 66, 67, 68, 69
64, 65, 66, 67, 68, 69

Tabela 1: Conjunto de cenas utilizadas

no processo foram: FLORESTA, DESMATAMENTO, HIDROGRAFIA, RESIDUO,
NUVEM, NAO FLORESTA2, NAO FLORESTA.

Figura 3: Mosaicos das cenas LANDSAT

Os mosaicos das cenas e máscaras foram recortadas em pequenos chips de 256
pixeis de altura e largura (Figura 5), resultando em um total de 4291 recortes, estes foram
divididos em 3474 para treinamento, 387 para validação e 430 para teste.
3.2. Modelo U-Net
Para implementar o modelo U-Net foi utilizado o Python e o pacote Keras com
backend do Tensorflow com GPU. Nosso modelo utiliza o otimizador estocástico Adam
[Kingma and Ba 2014] com uma taxa de aprendizado de 0.001 e um batch de tamanho
12. O treinamento foi realizado em 100 epochs.
O modelo original utiliza o dobro de caracterı́sticas do que o nosso modelo (32 →
64 → 128 → 256 → 512), mesmo assim os resultados são semelhantes e com um melhor
tempo de treinamento. Também foi utilizado um Dropout (Figura 6) com probabilidade
de 0.25 na primeira convolução e 0.5 nas demais convoluções para evitar over-fitting
no treinamento [Srivastava et al. 2014]. Já a função de custo utilizada foi a categorical
crossentropy pois as máscaras são codificadas como one-hot.

Figura 4: Mosaico das máscaras PRODES

Figura 5: Recortes 256x256

3.3. Métrica de avaliação
Um método comumente utilizado para avaliar a performance de métodos de
segmentação de imagens é o chamado coeficiente de Dice (ou DSC, do inglês Dice similarity coefficient), inicialmente proposto por [Dice 1945]. Trata-se de um score com
valor entre 0 e 1 que representa a taxa de similaridade entre duas imagens. Tradicionalmente, essa similaridade (ou overlap) é quantificada como:
DSC =

2 |X ∩ Y |
|X| + |Y |

(4)

No entanto, quando aplicada a dados booleanos, a Equação 4 pode ser reescrita como:
DSC =

2T P
2T P + F P + F N

(5)

Na Equação 5, TP denota positivos verdadeiros (true positive), FP falsos positivos, e
FN falsos negativos. Esta formulação é especialmente útil em casos de classificação de

Figura 6: Dropout [Srivastava et al. 2014]

imagens, onde uma tabela de contingência booleana pode ser obtida para comparação
pixel a pixel dos resultados esperados versus obtidos. Um positivo verdadeiro ocorre
quando um pixel é classificado corretamente; um falso positivo quando é classificado
como área desmatada mas não há desmatamento; e um falso negativo quando o pixel é
classificado como área não desmatada mas apresenta desmatamento.
Desta forma, o coeficiente de Dice não mede apenas quantos positivos foram encontrados, mas também penaliza o método pelos que não foram encontrados (FN) ou
foram localizados erroneamente (FP). Essa métrica é então um bom indicador da precisão dos resultados gerados por uma rede neural caso existam resultados conhecidos
para comparação; por consequência, é o método mais utilizado para avaliar segmentação
de imagens médicas, como notam [Taha and Hanbury 2015], e será aplicada neste trabalho para avaliação da rede neural implementada.

4. Resultados
Os resultados obtidos com o modelo utilizado, foram alcançados após 58 epochs.
Apesar de um valor inicial de 100 epochs, o treinamento foi interrompido devido ao fato
do modelo não conseguir uma melhora em suas métricas.
Os resultados obtidos no cálculo da função de custo e no coeficiente podem ser
vistos na Tabela 2 e na Figura 7 que mostra a evolução ao longo dos epochs:
Funçao

Valor

Coeficiente Dice 0.8855
Função de Custo 0.2081
Tabela 2: Métricas de treinamento

As Figuras 8, 9, 10 mostram resultados semelhantes nas predições do modelo em
relação as máscaras originais.
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Figura 7: Métricas de treinamento

Figura 8: Segmentação das classes FLORESTA e DESMATAMENTO

Figura 9: Segmentação das classes HIDROGRAFIA, FLORESTA e DESMATAMENTO

Figura 10: Segmentação da classe NAO FLORESTA

Figura 11: Segmentação incorreta entre as classes NAO FLORESTA e DESMATAMENTO

Mas como pode ser visto na Figura 11 algumas regiões semelhantes possuem
rótulos bem distintos na máscara original do PRODES, causando uma confusão na rede
neural na hora de classificar os pixeis.

5. Considerações Finais
O modelo utilizado neste trabalho apresentou dados satisfatórios ao realizar a
segmentação levando em consideração que os dados do PRODES não foram concebidos com a intenção de utilizá-los em redes neurais. Com isto em mente, seria possı́vel
obter resultados ainda melhores caso seja feito um pré processamento dos dados, tanto nas
cenas, quanto nas máscaras e com um maior volume de dados para realizar o treinamento
da rede.
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