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Neste trabalho é feita uma comparação entre métodos clássicos de classificação de imagens de satélite e 
um método baseado em Inteligência Artificial. As imagens analisadas foram geradas pelo Satélite 
LANDSAT 5, onde foram utilizados o método clássico de Máxima Verossimilhança Gaussina 
(MAXVER) e o método de Redes Neurais Artificiais (Cascade Correlation). Os dados para a 
classificação da imagem LANSAT 5 foram divididos em 6 classes: eucapytus, acácia, mata nativa, solo, 
pastagem e água. Os experimentos com as Redes Neurais foram feitos por dois métodos: entradas píxel-a-
píxel e entradas de matriz 3x3 píxeis (entrada contextual); usando dados em seu estado original, bases de 
aprendizado e teste invertidas, e ten-cross-fold-validation. A base de treino é composta de 6 entradas que 
representam bandas do satélite com valores entre 0 e 255. Os índices de acerto encontrados utilizando o 
método Cascate Correlation com entradas contextuais foram de 68%(dados originais) e 84% (ten-cross-
fold-validation). Esses resultados mostram melhorias significantes em relação a trabalhos passados 
(MAXVER e redes Back-propagation, acerto entre 51% e 58%). Nota-se uma grande influência do 
método de aquisição de dados no aprendizado da rede. Novos métodos de aquisição de dados e a 
utilização de imagens do satélite CBERS-1 serão vistos em trabalhos futuros. 
 
Palavras-chave: Redes Neurais, processamento de imagens, classificação de imagens 
 
 
This work shows the comparison between classic methods and artificial intelligence based methods of 
image classification. The images analyzed were generated by LANDSAT 5 Satellite, which was utilized 
Gaussian Maximum Likelihood (GML) and Artificial Neural-Network methods (Cascade Correlation). 
The data used to classification were divided in 6 classes: eucalyptus, acacia, native forest, soil, pasture and 
water. The Neural Network tests were made using 2 methods: pixel-by-pixel inputs and 3x3 matrix 
(contextual inputs) using original data, rearranged database and Ten-cross-fold-validation approach. The 
training set was composed by 6 inputs representing each satellite band with values ranging from 0 to 255. 
The accuracy reached by Cascade Correlation method with contextual inputs was 68% and 84% (Ten-
cross-fold-validation). This result shows a significant improvement form previous works (GML and Back-
propagation net, with accuracy ranging form 51% to 58%). It was observed that the data acquisition 
method influences on the network learning. New data acquisition methods and the use of CBERS-1 
satellite images will be developed in futures works. 
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