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Avaliação da exatidão de mapa de vegetação utilizando o índice Kappa
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O bioma Pantanal é uma extensa planície de áreas úmidas contínuas da América do Sul com área
2
de 138.183 km . Considerando-se os aspectos relacionados à inundação, relevo, solo e vegetação,
o Pantanal foi subdividido em onze sub-regiões entre elas a sub-região da Nhecolândia. Estas subregiões possuem uma grande variabilidade de unidades de paisagem, diretamente associadas às
diferentes condições ambientais a que estão sujeitas. Diante dessa complexidade de ambientes, o
uso de imagens orbitais tem possibilitado a realização de diversos mapeamentos regionais de
vegetação, mas são raros os trabalhos que avaliem a acurácia desses dados. Este trabalho teve
como objetivo avaliar a exatidão e precisão do mapa de vegetação da sub-região da Nhecolândia
utilizando o índice Kappa. O mapeamento foi realizado por meio do processamento digital das
imagens de satélite TM/Landsat-5, referentes ao período de estiagem de 1999. Após as etapas de
pré-processamento, as imagens foram submetidas à técnica de classificação não supervisionada.
O mapeamento da vegetação, resultante da classificação, foi organizado em 10 classes em função
do grau de inundação e classe de vegetação (florestas, savanas e campos não inundáveis,
florestas, savanas e campos sazonalmente inundáveis, florestas, savanas e campos /úmidos e
corpos d’água). O mapeamento foi validado por meio de unidades de amostra in loco. Devido à
grande dimensão da sub-região e às dificuldades de acesso, foi estabelecido um buffer de 30 km
(11% da área total) com centro na Fazenda Nhumirim, onde foram coletados 99 pontos de
referência, utilizados para calcular a acurácia da classificação por meio da matriz de confusão e
índices gerados. Os valores da exatidão global e o Índice Kappa foram de 72,73% e 0,66,
resultando num mapa temático classificado como sendo de boa qualidade.
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