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RESUMO 

 

 

A utilização do Sensoriamento Remoto na identificação de diferentes espécies de vegetação 
pode servir de apoio à elaboração de políticas públicas relacionadas à temática ambiental 
como os processos de conservação de espécies nativas ameaçadas de extinção e o manejo de 
espécies exóticas. O presente trabalho, com o objetivo de diferenciar espécies de vegetação 
em imagens de satélite de alta resolução, faz uso de técnicas de aquisição de dados de 
Sensoriamento Remoto em níveis terrestre e orbital através do uso de um espectrorradiômetro 
portátil e de uma imagem de satélite de alta resolução. O método proposto busca identificar as 
espécies de vegetação em uma imagem sensoriada em nível orbital a partir da criação de um 
classificador específico para este estudo de caso. O classificador específico é criado a partir 
dos dados obtidos por meio de um espectrorradiômetro e de um sensor imageador.  As 
espécies de vegetação selecionadas para o estudo pertencem à Mata Atlântica e podem ser 
encontradas no Monumento Natural dos Morros da Urca e do Pão de Açúcar. O classificador 
criado especificamente para este caso de estudo, apresentou um desempenho muito bom onde 
o índice Kappa alcançado foi de 1,0. A vegetação demonstrou ser um alvo complexo para ser 
analisado através do Sensoriamento Remoto em nível orbital, em função da similaridade 
encontrada nas respostas espectrais. Apesar disso, o objetivo proposto foi alcançado e as 
espécies selecionadas para o estudo foram diferenciadas em uma imagem de satélite de alta 
resolução. 
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ABSTRACT 

 

 

The use of remote sensing to identify different species of vegetation can serve as support for 
the development of public policies related to environmental issues such as conservation 
processes of endangered native species and the management of exotic species. This work, in 
order to differentiate species of vegetation on high-resolution satellite imagery, makes use of 
remote sensing data acquisition techniques in terrestrial and orbital levels through the use of a 
portable spectroradiometer and a satellite image high resolution. The proposed method seeks 
to identify the species of vegetation in an image sensed in orbital level from the creation of a 
specific classifier for this case study. The specific classifier is created from the data obtained 
by means of a spectroradiometer and an imaging sensor. The vegetation species selected for 
the study belong to the Atlantic Forest and can be found in the Natural Morros da Urca and 
Sugar Loaf Monument. The classifier created specifically for this case study, showed a very 
good performance achieved where the Kappa index equal to 1.0. The vegetation has proven to 
be a complex target to be analyzed through the Remote Sensing orbital level, due to the 
similarity found in the spectral responses. Nevertheless, the proposed objective was achieved 
and the species selected for the study were differentiated in a satellite image of high 
resolution. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

 Ao longo das últimas décadas se tem observado uma maior preocupação com as 

questões ambientais visto que as mudanças impostas pelo homem ao meio ambiente podem 

trazer consequências irreparáveis à qualidade de vida na Terra. Embora sejam utilizadas 

constantemente como sinônimos, conservação e preservação ambiental são termos que 

possuem conceitos distintos onde, no conservacionismo, é defendido o uso racional de seus 

recursos e o manejo correto do meio ambiente pelo homem e, no preservacionismo, a 

exploração ambiental é radicalmente suprimida, repudiando o consumo, a utilização de seus 

recursos e de todos os tipos de estudos. 

No Brasil, através da Lei n° 9.985 de 18 de julho de 2000, foi instituído o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) que estabelece critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação (UC). O Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) é o responsável por manter e organizar o Cadastro Nacional de Unidades 

de Conservação (CNUC), com a colaboração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e dos órgãos estaduais e municipais competentes. O 

SNUC categoriza as UCs em dois grupos distintos de unidades: de Proteção Integral e de Uso 

Sustentável. O objetivo principal de uma é preservar a natureza, admitido apenas o uso 

indireto dos seus recursos naturais, e de outra é compatibilizar a conservação da natureza com 

o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

Notoriamente algumas áreas dentro dessas UCs já sofreram algum tipo de degradação 

ambiental causada pela intervenção humana e hoje, o grande desafio é a reconstrução dessas 

áreas de acordo com o seu ecossistema local que agrupa tipos de vegetação, condições 

climáticas e diversidade biológica própria. Em se tratando de cobertura vegetal destaca-se a 

importância em manter a vegetação nativa em função da manutenção das características do 

bioma a que a que pertence. São consideradas espécies nativas aquelas que naturalmente 

pertencem a uma determinada região ou ecossistema e quando uma espécie é encontrada fora 

do seu habitat natural ela é considerada uma espécie exótica introduzida ou invasora. Uma é 

introduzida intencionalmente ou acidentalmente pelo homem e a outra sem a sua intervenção 
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direta. Com isso, as espécies nativas muitas das vezes perdem espaço no seu habitat natural 

para as espécies exóticas e por isso, para fins de conservação ambiental existe a necessidade 

de identificação destas espécies.  

Para identificação e discriminação de alvos na superfície terrestres como, por 

exemplo, espécies de vegetação, o Sensoriamento Remoto em níveis terrestre e orbital são 

comumente utilizado através do uso de um espectrorradiômetro portátil e de uma imagem 

sensoriada em nível orbital. As imagens de satélite sofrem interferências atmosféricas que 

muitas vezes comprometem a análise e interpretação dos alvos presentes nas imagens. 

Quando a radiação solar penetra na atmosfera terrestre, sofre uma forte atenuação devido à 

reflexão, o espalhamento e a absorção pelos constituintes atmosféricos, por partículas 

dispersas e nuvens.  

O espalhamento ocorre quando partículas ou grandes moléculas de gases presentes na 

atmosfera interagem com a radiação eletromagnética e a fazem se redirecionarem a partir da 

sua trajetória inicial. A quantidade do espalhamento depende de vários fatores incluindo o 

comprimento de onda da radiação, a abundância de partículas ou gases, e a distância que a 

radiação viaja pela atmosfera. 

A absorção é outro mecanismo que altera a trajetória da radiação quando ela interage 

com a atmosfera. Este fenômeno é causado por moléculas que presentes na atmosfera, 

absorvem energia em vários comprimentos de onda. Ozônio, dióxido de carbono e vapor 

d´água são os principais constituites da atmosfera que absorvem a radiação. 

A intensidade da influência atmosférica depende do comprimento de onda, ou seja, 

varia de banda para banda, e a sua correção na imagem pode ser feita a partir de um modelo 

matemático. Esses modelos matemáticos são de difícil aplicação porque normalmente os 

parâmetros atmosféricos requeridos no modelo geralmente são desconhecidos. Esses 

parâmetros devem ser obtidos na hora e data de passagem do satélite por estações 

meteorológicas.  

A partir das dificuldades encontradas para identificação e discriminação de alvos em 

imagens, um sensor remoto pode ser utilizado para obter informações a poucos metros da 

superfície terrestre ou mesmo de amostras em laboratório. Neste caso não se obtém imagens, 

mas sim um gráfico que relaciona a quantidade de energia refletida com o comprimento de 

onda.  

Então, utilizando sensores denominados de espectrorradiômetros, podemos verificar 

como os alvos refletem a energia incidente. O comportamento espectral apresentado por cada 
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alvo ocorre em função das suas características bio-fisico-químicas ao longo de determinadas 

faixas do espectro eletromagnético.  

Estes estudos permitem definir adequadamente as bandas espectrais de sensores a 

bordo de satélites, além de permitir um melhor entendimento sobre a interação da radiação 

eletromagnética com os objetos, e consequentemente identificá-los de forma correta nas 

imagens dos satélites. 

 

 

1.2. OBJETIVO 

 

 

 O objetivo deste trabalho é avaliar se é possível diferenciar espécies de vegetação 

utilizando imagens sensoriadas remotamente em nível orbital por sensores ópticos de alta 

resolução espacial. 

 O trabalho consiste na investigação da utilização de informações hiperespectrais 

obtidas por meio de um espectrorradiômetro e das características das bandas espectrais de um 

sensor imageador para verificar se as pequenas diferenças espectrais obtidas em laboratório 

permitem diferenciar as espécies de vegetação selecionadas para o estudo. 

 São escolhidos um mínimo de 10 espécies e selecionadas, dentre estas, três que 

tivessem as seguintes características: duas semelhantes espectralmente e duas dissemelhantes 

espectralmente. 

 A imagem multiespectral deve ter quatro bandas, alta resolução espacial (2 metros nas 

bandas multiespectrais) e a curva de sensibilidade do sensor deve ser uma informação 

disponível. 

 O estudo será aplicado especificamente para espécies de vegetação pertencentes à 

Mata Atlântica e encontradas no Monumento Natural dos Morros da Urca e do Pão de 

Açúcar, estritamente na pista Cláudio Coutinho. 

 A vegetação é um alvo difícil de se diferenciar devido às similaridades encontradas em 

suas respostas espectrais. Os dados precisos, obtidos em laboratório permitem avaliar o 

desempenho do sensor. A atmosfera altera as características espectrais da fonte como, por 

exemplo, o Sol, de modo não uniforme e variável no tempo, tornando difícil identificar as 

pequenas diferenças espectrais que caracterizam as espécies. Por isso, o presente trabalho 
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busca uma forma de avaliar se essas diferenças permitem, nas imagens utilizadas, diferenciar 

as espécies. 

 

 

1.3. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

 

 O levantamento bibliográfico apontou inúmeros trabalhos relacionados à 

espectroscopia e, embora tenham sido encontrados diversos artigos publicados em revistas 

científicas, dissertações de mestrado e teses de doutorado, o assunto ainda não se encontra 

totalmente esgotado. A bibliografia existente, em geral, apresenta o levantamento dos 

conjuntos de dados espectrais de minerais, rochas, solos e vegetação. 

 Em ciência dos solos foram encontrados estudos relacionados à obtenção de dados 

espectrais de solos para a criação de uma biblioteca espectral representando a variabilidade de 

solos de uma região. Após a coleta de dados espectrais dos horizontes de diferentes perfis de 

solos, são realizadas as análises de componentes principais dos dados e a representação 

gráfica das curvas espectrais de cada perfil. Para a classificação de perfis, o uso da biblioteca 

espectral como indicativo de possíveis classes de um solo demonstra-se ferramenta 

importante (BELLINASO et al. 2010).  

 Em outro estudo, foi estabelecida uma metodologia para reconhecimento de três 

classes de solos pela reflectância espectral em nível terrestre e orbital, um através do 

espectrorradiômetro e outro através da extração de dados de reflectância da imagem por 

classificação digital pelo classificador Spectral Angular Mapper (SAM). Com isso, pode-se 

afirmar que os solos estudados podem ser caracterizados e discriminados pelo sensoriamento 

remoto espectral em laboratório e em nível orbital identificando ainda os elementos 

estruturais que mais influenciaram o seu comportamento espectral (DEMATTÊ et al., 2004).  

 A utilização de imagens multiespectrais de sensores orbitais também pode ser utilizada 

para uma análise espectral e temporal da cultura do café para fins de mapeamento e estimativa 

de área plantada. A reflectância do café apresentou grande variabilidade sendo que a banda 4 

da imagem apresentou melhor diferenciação espectral em comparação aos demais alvos da 

cena (MOREIRA et al., 2004). 

 Em ciência florestal, a espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS) é utilizada 

pela capacidade de correlacionar as propriedades químicas da madeira e a densidade básica 



18 

 

das árvores com as respostas espectrais (VIANA et al., 2010). A espectrorradiometria pode 

auxiliar na diferenciação de espécies de características botânicas muitos similares. Estudar o 

comportamento espectral dos alvos vegetais nos permite avaliar parâmetros quantitativos da 

composição química e estrutural de plantas. O estudo demonstra que há diferenças 

significativas entre as médias dos valores de reflectância de espécies muito similares 

(CASSOL et al. 2013).  

 Em florestas de mangues, dados espectrorradiométricos e imagens Ikonos estão sendo 

usados com sucesso para o mapeamento e caracterização espectral de ambientes costeiros, 

principalmente os manguezais. Devido à grande degradação constatada ao longo dos anos, o 

monitoramento e o mapeamento da extensão dos manguezais a partir destes dados permite a 

diferenciação dos tipos de mangue e monitoramento dos remanescentes (SANTOS, 2012).  

 Estudos baseados em espectroscopia podem caracterizar também diferentes tipos de 

água a partir do comportamento espectral onde são propostas curvas de referências que 

viabilizem a identificação de massas de água a partir de espectros de campo e de imagens 

hiperespectrais e multiespectrais. Testes espectrais são realizados utilizando o classificador 

SAM com a definição de curvas de referência. A aplicação da biblioteca às imagens indica 

que o método pode reduzir a necessidade de grande número de amostras in situ e os custos de 

monitoramento de propriedades da água (DE LUCIA LOBO, 2009). O potencial de 

reflectância e o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) coletados em 

parcelas de pastagens nativas podem ser calculados a partir de dados de espectrorradiômetro 

portátil ou dados de média resolução espacial, como os do sensor Thematic Mapper/Landsat. 

A vegetação considerada para o estudo mostrou diferentes respostas espectrais e em cada 

parcela essas diferenças variam de acordo com a quantidade de material verde e seco na 

pastagem natural (BARBIERI et al., 2013).  Materiais urbanos também podem ser 

caracterizados através da reflectância espectral com o uso de espectrorradiômetro, onde o 

objetivo é discriminar a faixa do espectro eletromagnético que melhor caracterize os padrões 

de materiais de pavimentação. Alguns materiais apresentaram muitos componentes 

misturados e baseados em uma comparação à biblioteca espectral digital do Serviço 

Geológico dos Estados Unidos e se inferiu quais os minerais estavam dando a resposta dos 

materiais das rodovias. Além disso, a reflectância espectral de materiais urbanos pode variar 

conforme o tempo de uso (DURÁN et al., 2013).  
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 As respostas espectrais de amostras coletadas, para muitos autores são consideradas 

biblioteca espectrais, porém, Price (1994) alerta que o termo “biblioteca espectral” deve ser 

mais amplo que um mero conjunto de amostras. 

 

 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

 Os capítulos apresentados a seguir foram organizados de forma que o leitor 

compreenda a exata sequência do desenvolvimento desta pesquisa. Assim sendo, este 

primeiro capítulo, introdutório, tem o propósito de delimitar o tema, o problema, os objetivos 

e a contribuição esperada da pesquisa.  

 O capítulo 2 apresenta os conceitos básicos preliminares como os princípios usados, 

detalhes dos equipamentos e efeitos atmosféricos, diferença da assinatura em laboratório e do 

espectro medido no campo, cuidados a tomar nas medições, métodos para avaliação da 

qualidade e de comparação dos dados e fundamentação teórica.  O capítulo 3 apresenta 

métodos utilizados no trabalho e os instrumentos necessários para a aquisição dos dados, o 

processamento e interpretação dos dados obtidos, a construção e validação das curvas 

espectrais de referência, aquisição e conhecimento das características da imagem 

multiespectral de quatro bandas e definição de um classificador aplicável a este estudo.  

 O capítulo 4 apresenta o estudo de caso, a área de estudo, sua importância para a 

sociedade, o conhecimento prévio da área de estudo e das espécies de vegetação presentes. 

 O capítulo 5 apresenta as conclusões desta pesquisa bem como sugestões de trabalhos 

futuros.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1. ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO  

 

 

O espectro eletromagnético representa o conjunto de comprimentos de onda 

conhecidos, que vão desde os raios gama até as ondas de rádio. O espectro eletromagnético 

encontra-se dividido em várias regiões distintas e isto ocorre em função dos processos físicos 

que dão origem à energia, do tipo de interação que ocorre entre radiação e o objeto ou matéria 

e da transparência da atmosfera em relação à radiação. O espectro eletromagnético é dividido 

em diversas bandas ou regiões como, por exemplo, a região do visível que sensibiliza o olho 

humano. Esta região do espectro por sua vez pode ser dividida em outras faixas que 

representam as diferentes cores (azul, verde e vermelho). Nas regiões do visível e do 

infravermelho a representação da radiação do espectro eletromagnético se dá através do 

comprimento de onda (Figura 2.1). De forma geral, os vários tipos de ondas eletromagnéticas 

diferem quanto ao comprimento de onda, o que modifica o valor da frequência e, também, da 

forma com que elas são produzidas e captadas, ou seja, de qual fonte elas originam e quais 

instrumentos são utilizados para que se possa captá-las.  
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FIG. 2.1: Espectro eletromagnético com destaque da faixa utilizada pelo espectrorradiômetro. 

Fonte: Adaptado, de Moraes, 2002. 
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 A energia eletromagnética refletida ou transmitida pelos alvos presentes na superfície 

da Terra pode ser detectada por sensores remotos. Os sensores remotos imageadores medem a 

radiação refletida e/ou emitidas pelos alvos por comprimento de onda (bandas de um sensor) e 

configuram a imagem dos objetos em níveis de cinza, onde os valores de cinza claros 

representam alvos com alta reflectância e os valores de cinza escuros representam alvos com 

baixa reflectância. Uma imagem orbital é formada por NDs os quais são atribuídos números 

de níveis de cinza que podem ser definidos como a intensidade do pixel e a sua amplitude 

muda de acordo com a resolução radiométrica do sensor. Os sensores remotos não 

imageadores têm a mesma função, apenas não geram uma imagem de saída. Assim, podemos 

citar como exemplo os espectrorradiômetros que são sensores terrestres e que também são 

capazes de fazer este tipo de medição. Em laboratório ou campo, o espectrorradiômetro é 

comumente utilizado para medir o fator de reflectância de um objeto, definido pela razão 

entre sua radiância e a radiância de uma superfície Lambertiana ideal onde, na coleta, as 

condições de iluminação e observação devem ser as mesmas. Os valores físicos relacionados 

às propriedades espectrais de objetos presentes na superfície terrestre, comumente derivados 

dos valores de cinza ou Números Digitais (NDs), são a radiância e a reflectância.  

 

 

2.2. PRINCÍPIOS FÍSICOS 

 

 

A radiância é a intensidade radiante de energia emitida por um alvo, em uma unidade 

de área, numa direção específica (JENSEN, 2009). A radiância é medida em watts por metro 

quadrado por esferorrâdiano (W/m2sr) e é representada matematicamente pela expressão: 

!" =
#$"% &
' cos ( 

Onde )* é a radiância, $*é o fluxo radiante, + é o ângulo sólido em esferorrâdiano e ' cos ( 

unidade de área, numa direção específica. 

O conceito de Irradiância deve ser conhecido para entender a reflectância visto que a 

irradiância é a energia emitida pelo Sol com um fluxo radiante que incide, em uma unidade de 

área, sobre uma superfície (JENSEN, 2009).  
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A irradiância é medida em watts por metro quadrado (W/m2) e é representada 

matematicamente pela expressão: 

, = $
' 

Onde - é a irradiância, $ é o fluxo radiante e . é unidade de área.  

A Reflectância é a razão entre a radiância e a irradiância, ou seja, é a razão entre é a 

quantidade de energia emitida por um alvo e a quantidade de energia incidente no mesmo 

alvo, em um mesmo instante de tempo (JENSEN, 2009). O valor da reflectância é 

adimensional, variando entre 0 e 1 e representada pela letra grega ρ e pela expressão 

matemática: 

/" = !"
," 

Onde 0* é a reflectância, )* é energia emitida e -* é energia incidente.  

A reflectância é a grandeza que possibilita um melhor monitoramento do 

comportamento de uma determinada cobertura, uma vez que mudanças na sua resposta 

espectral estariam relacionadas somente às mudanças nas propriedades estruturais/espectrais 

da cobertura e não às mudanças no ângulo de iluminação solar ou variações dos sensores 

(PEREIRA et al., 1996). Em ambos os níveis de coleta, tanto o terrestre quanto o orbital, há 

inúmeras outras variáveis que interferem na resposta espectral do alvo (FEILHAUER, 2012) 

como, por exemplo, a incidência solar, umidade, direção e velocidade do vento que pode 

ocasionar sombreamento, os fatores atmosféricos, etc. Em outro, a resposta se altera quando o 

objeto é imageado na presença de outro gerando uma “confusão espectral” (MORAES, 1999). 

Além disso, os dados capturados pelo sensor remoto estão sujeitos a interferências causadas 

por efeitos atmosféricos. Os efeitos comumente encontrados são a absorção e o espalhamento 

onde em um a radiação eletromagnética ao se propagar pela atmosfera é absorvida pelos 

componentes da atmosfera e no outro, ocorre de forma imprevisível, quando a radiação 

eletromagnética gera um campo de luz difuso que se propagará em várias direções. 

 O conjunto de técnicas que nos permite a aquisição de informações sobre objetos a 

partir da detecção e mensuração de mudanças que estes impõem ao campo eletromagnético 

define o SR (NOVO, 1992). São aceitas também outras definições no meio científico como, 
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por exemplo, conjunto de atividades cujo objetivo consiste na caracterização dos alvos através 

da detecção, registro e análise do fluxo de energia radiante por eles refletidos ou emitidos 

(ROSA, 1990).  

 

 

2.3. ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA 

 

 

 A técnica de SR, bem desenvolvida e já utilizada por muitos anos, que nos permite 

através das medidas espectroradiométricas a obtenção de curvas espectrais é a espectroscopia 

de reflectância e é uma das principais formas de extração da informação da cobertura vegetal 

(LOBO, 2009). A espectrorradiometria tem a função de medir, em diferentes comprimentos 

de onda, a energia eletromagnética refletida da superfície dos objetos e representá-la na forma 

de um gráfico intitulado de curva espectral ou a resposta espectral (MENESES, 2010). Essa 

curva é definida pela relação entre a reflectância (ρ) e o comprimento de onda (λ) onde a 

reflectância de um alvo é expressa pela razão entre a energia eletromagnética emitida por ele, 

pela energia eletromagnética incidente nele e, o comprimento de onda está relacionado às 

principais cores do espectro visível, ou seja, o intervalo do espectro eletromagnético capaz de 

sensibilizar o olho humano.  

 A espectroscopia de reflectância de laboratório ou campo e a espectroscopia de 

imageamento aéreo ou orbital, quando somadas, nos permitem a caracterização dos alvos de 

forma mais segura e precisa, visto que os dados obtidos em laboratório podem ser utilizados 

para validação dos dados obtidos por sensores orbitais. Em se tratando de espectroscopia de 

imageamento, a resposta obtida está diretamente relacionada ao número de bandas espectrais 

presentes no sensor. As diferenças entre um sensor multiespectral e um hiperespectral são 

inúmeras, mas a principal é o número de bandas espectrais, conforme observado na        

Figura 2.2, onde são apresentados de forma comparativa os espectros extraídos de um sensor 

com poucas bandas a um com muitas bandas. As localizações geográficas que foram 

amostradas nesta figura são as mesmas por isso, é fácil observar que o espectro obtido a partir 

dos dados hiperespectrais é muito mais detalhado em função da existência de um maior 

número de bandas. O dado hiperespectral se apresenta de forma suave e contínua 

diferentemente do multiespectral que inclui lacunas sem informação por não possuir cobertura 

de bandas. Algumas bandas são afetadas por ruído ou absorção atmosférica tornando-os 
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inutilizáveis ou mais difíceis para análise. Podemos dizer que as imagens multiespectrais são 

formadas relativamente poucas bandas, normalmente entre 3 e 20, e não são necessariamente 

bandas contíguas umas às outras. As imagens hiperespectrais normalmente são formadas por 

um maior número de bandas e estas são contíguas. Ou seja, quanto maior o número de bandas 

mais informação quantitativa e maior diferenciação espectral pode ser obtida da imagem.  

 

FIG. 2.2: Comparação entre as respostas de uma imagem hiperespectral com uma 

multiespectral. 

 

 Além da capacidade do sensor, quando a energia eletromagnética incide sobre os 

diversos alvos existentes na superfície da Terra, cada um destes terá uma interação 

diferenciada que está diretamente relacionada às suas propriedades físico-químicas. Assim 

sendo, a água, o solo, as rochas, os minerais e a vegetação apresentam um padrão espectral 

específico. Desta forma, um sensor remoto é capaz de responder à radiação eletromagnética 

numa determinada faixa do espectro eletromagnético, registrando e gerando uma resposta 

espectral do determinado alvo, onde o conjunto dos valores sucessivos da reflectância ao 

longo do espectro eletromagnético pode ser definido como comportamento espectral (DE 

MORAES, 2012). A resposta espectral define as feições, sendo que a forma, a intensidade e a 

localização de cada banda de absorção é o que caracteriza o alvo (MENESES, 2012).  

O comportamento espectral da cobertura vegetal é de difícil definição em função da 

estrutura celular das folhas que são fortemente variáveis e dependem da espécie e das 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

530 650 770 890 

R
ef

le
ct

ân
ci

a 
(ρ

) 

Comprimento de Onda (λ) 

Hiperespectral 

Multiespectral 



25 

 

condições ambientais durante o crescimento como, por exemplo, a densidade da cobertura, as 

variações sazonais, intensidade de luz, intervalo entre precipitações, temperaturas médias, 

umidade relativa do ar, velocidade média do vento e etc. São dependentes da energia radiante 

para obter energia necessária para realizar a fotossíntese e outros processos fisiológicos.  

 Vale salientar que a reflectância de um dossel florestal é consideravelmente menor do 

que o de uma folha isolada onde os níveis de reflectância são 40% e 70%, respectivamente, 

nas regiões do visível e do infravermelho próximo (PONZONI, 2007). Uma folha verde sadia 

apresenta uma curva típica de reflectância (Figura 2.3) onde na região do visível, que 

corresponde ao intervalo de comprimento de onda entre 0,4 – 0,72 μm, a reflectância é baixa 

devido à absorção da energia eletromagnética utilizada para a fotossíntese. Ainda neste 

intervalo podemos notar diferenças na região do azul, verde e vermelho onde há um pico no 

verde.  Já na região do infravermelho próximo, que corresponde ao intervalo de comprimento 

de onda entre 0,72 – 1,1 μm, a reflectância apresenta-se alta e está relacionada à estrutura 

celular da folha, quanto mais alta menos compacta é esta estrutura celular. Na região do 

infravermelho médio, que corresponde ao intervalo de comprimento de onda entre 1,1 - 3,2 

μm, é onde ocorre à absorção de água dentro da folha a resposta que obtemos aqui está 

relacionada com a disponibilidade de água na folha (NOVO, 1992). 

 

FIG. 2.3: Resposta espectral de uma folha verde sadia. 

Fonte: Adaptado, Novo, 1992. 

 

 

-6 

 
-4 

 
-2 

 
0 

-3     -5    1,0           1,5               2,0    2,5 

λ1m 

ρ 

Estrutura 
Celular 

H2O 
Absorção 

Pigmentos da 
Folha 

H2O 
Absorção 

Conteúdo de  
Água da Folha 



26 

 

3. MÉTODO  

 

 

 O método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa está apresentado no diagrama 

das atividades abaixo (Figura 3.1).  
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FIG. 3.1: Diagrama de atividades. 
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3.1. FASE 1 

 

 

 A Fase 1 comtempla a definição da área de pesquisa, o preparo para o campo, a 

autorização da pesquisa ao órgão responsável, a coleta de amostras em campo e a medição da 

reflectância dessas amostras em laboratório. Com a validação e a seleção desses dados para a 

segunda etapa de campo serão realizadas novas medições em laboratório para se chegar a uma 

Curva de Referência espectral para as classes definidas para a pesquisa.  

 

 

3.2. ÁREA DE PESQUISA E PREPARO PARA O CAMPO 

 

 

 O método desenvolvido inicia-se com a definição subjetiva de uma área para o 

desenvolvimento da pesquisa onde haja, minimamente, conhecimento da existência de 

vegetação nativa e exótica referentes ao bioma local. O preparo para as atividades de campo 

serve para o conhecimento prévio da área de pesquisa bem como para o dimensionamento do 

trabalho. Baseia-se numa visita de campo que deve ter como premissa básica a verificação da 

variabilidade de espécies de vegetação e facilidade de acesso, visto que há necessidade da 

coleta de amostras de folhas. A identificação visual deve ser realizada e pontos de interesse 

podem ser observados e marcados com a ajuda de um rastreador de posição e, posteriormente, 

analisados sobrepondo estes pontos de interesse a uma imagem de satélite disponível 

gratuitamente através do aplicativo Google Earth. Se o preparo do campo indicar condições 

favoráveis à pesquisa, a etapa seguinte concentra-se na aquisição da autorização de pesquisa 

que, por se tratar de uma UC é fator determinante para a continuação da pesquisa.  
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3.2.1. AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA E CAMPO (1ª ETAPA) 

 

 

 Para ter a pesquisa autorizada é necessário identificar e contatar o órgão gestor na UC 

de interesse e seguir as exigências necessárias à autorização da pesquisa, geralmente 

disponíveis na sua página na internet. Com a autorização da pesquisa as atividades de campo 

podem ser realizadas e devem ser programadas de acordo com as previsões climáticas, visto 

que o tempo chuvoso pode tornar o local escorregadio e inseguro. O intuito do campo é 

coletar amostras de diferentes espécies de vegetação e muitas delas, dependendo da região, 

podem ocupar locais rochosos ou muito altos, locais de difícil acesso sendo necessário o uso 

de ferramenta auxiliar, como por exemplo, um podão. O tempo de armazenamento das 

amostras coletadas não deve exceder o período de 24 horas, pois a transpiração das folhas 

pode levar a perda de água e, consequentemente, a alteração da sua resposta espectral que, 

como dito anteriormente, está diretamente relacionada às propriedades físico-químicas dos 

alvos. Se as condições da folha não forem as ideais, a etapa de campo para a coleta de folhas 

deve ser repetida até que se tenham informações com qualidade.  

 

 

3.2.2. LABORATÓRIO (1ª ETAPA) 

 

 

A análise dos dados em laboratório consiste nas medições de reflectância das folhas 

coletadas através do instrumento espectrorradiômetro onde o esquema de laboratório é 

montado conforme proposto no manual do instrumento. O espectrorradiômetro portátil 

(Figura 3.2), pode ser utilizado em campo ou em laboratório, com ângulo de abertura da lente 

ou FOV (Field of View) de até 25º e operando na faixa de 325 a 1075 nanômetros (nm) do 

espectro eletromagnético. Com precisão de ± 1 nm e uma resolução menor que 3 nm este 

instrumento proporciona espectros de reflectância, radiância e irradiância com uma elevada 

relação sinal-ruído em menos de um segundo, ou seja, com grande precisão e rapidez em uma 

variedade de configurações. Acompanha o instrumento uma superfície Lambertiana, que é 

uma superfície de referência calibrada com um padrão de laboratório cujo espectro de 

reflectância é conhecido.  
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Os espectrorradiômetros, de uma maneira geral, oferecem medição espectral rápida, 

precisa, não destrutiva e sem contato com as amostras.  Apresenta como vantagens a 

aquisição rápida de dados com grande capacidade interna de armazenamento, flexibilidade de 

operação por ser um instrumento portátil, focalização precisa com laser integrado, capacidade 

de integração com módulo GPS, um grande espaço para armazenamento de dados (mais de 

2.000 arquivos de espectro), processamento de dados internamente etc. Os dados obtidos 

permitem obter uma curva dos valores da reflectância, numa faixa do espectro 

eletromagnético determinada pela capacidade do sensor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.2: Espectrorradiômetro FieldSpec HandHeld 2. 

 

O esquema de montagem da lâmpada de 75 watts, a ser utilizada como fonte artificial 

de energia, e do espectrorradiômetro devem seguir o indicado pelo fabricante no manual do 

instrumento (Figura 3.3). Ao iniciar as medidas de reflectância das folhas em laboratório, uma 

superfície Lambertiana deve ser utilizada como um padrão de referência de branco, capaz de 

refletir 100% da luz incidente, ou seja, toda iluminação incidente é refletida. Esta manobra é 

importante e deve ser realizada sempre que houver alterações nas condições de iluminação 

porque a reflectância, como dito anteriormente, é medida pela razão entre a radiância da 

amostra e a radiância da superfície Lambertiana. Como as condições devem estar controladas 

pelo laboratório, não haverá necessidade de novas referências de branco. 

A posição do operador do instrumento deve ser atenciosamente verificada evitando-se 

assim um sombreamento na área da amostra. O tempo em que as amostras ficarão expostas à 

lâmpada também deve ser cuidadosamente observado, visto que a intensidade da luz também 
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pode causar a perda de água e degradação da clorofila nas folhas, alterando assim a forma 

como estas refletem ou transmitem a luz. Por se tratar de uma superfície anisotrópica, cada 

medição da reflectância de uma folha apresenta discretas diferenças que variam de acordo 

com o ângulo e a direção de incidência da radiação eletromagnética. Diante disso, para 

assegurar a qualidade das medições sugere-se que todas as amostras sejam medidas por mais 

de uma vez tendo variações na sua posição. 

Os dados devem ser extraídos do instrumento através do aplicativo próprio e 

exportados para o formato de planilha, pois desta forma a manipulação e visualização dos 

mesmos ocorrerá de forma mais segura sendo os dados organizados em colunas, apresentam o 

comprimento de onda e as linhas as reflectâncias obtidas por cada amostra no determinado 

comprimento de onda. A partir disso, os gráficos de Reflectância por Comprimento de Onda 

podem ser gerados facilitando assim a análise da informação. O intervalo estipulado na 

apresentação dos gráficos abaixo compreende comprimentos de onda de 380 a 1000 nm, que 

correspondem ao visível e ao infravermelho (próximo, médio e distante) do espectro 

eletromagnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3.3: Esquema utilizado na obtenção das medidas de reflectância. 

Fonte: Adaptado, HH2 User Manual. 
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3.2.3. SELEÇÃO DAS ESPÉCIES 

 

 

 A seleção das espécies é realizada através da análise dos gráficos e é fundamental para 

o desenvolvimento da pesquisa, pois se baseia na semelhança e dessemelhança espectral que 

elas apresentam. Para isso, será necessário aplicar operações que expressam as diferenças 

entre as curvas, ou seja, diferenças entre as reflectâncias medidas. Por isso, métodos 

estatísticos devem ser estudados e aplicados nas amostras coletadas buscando encontrar, 

segundo o critério estabelecido, semelhança e dessemelhança espectral. Podem ser utilizados 

conceitos básicos de estatística como, por exemplo, média e desvio padrão amostral. Como 

em estatística não existe um critério único para escolha de estimadores em um dado problema, 

mas sim um conjunto de critérios que podem ser utilizados para seleção e comparação, outras 

análises estatísticas podem ser realizadas. O importante é selecionar um número menor de 

amostras que viabiliza a próxima etapa da pesquisa.  

 

 

3.2.4. CAMPO (2ª ETAPA) E LABORATÓRIO (2ª ETAPA) 

 

 

 Com o número reduzido de espécies, novas amostras devem ser coletadas em campo, a 

fim de ratificar os dados da primeira coleta e aumentar o universo de amostras para que 

estatisticamente os dados sejam mais confiáveis. Os procedimentos a serem seguidos tanto 

para a coleta quanto para análise em laboratório devem ser os mesmos. Os métodos 

estatísticos definidos anteriormente devem ser repetidos rigorosamente para estas novas 

amostras. 

 

 

3.2.5. RESPOSTA MULTIESPECTRAL (FASE 1) 

 

 

 Espera-se obter, como resultado final desta primeira fase, uma curva de referência 

espectral para todas as espécies trabalhadas tanto na 1ª quanto na 2ª etapa porém, apenas os 

dados da 2ª etapa serão considerados como curvas válidas para a próxima fase da pesquisa. Os 



32 

 

ruídos apresentados fora da faixa espectral suportada pelo instrumento devem ser eliminados. 

O gráfico abaixo (Figura 3.4) representa as curvas esperadas quando se trabalha com espécies 

de vegetação onde se observa facilmente um padrão comportamental esperado.  

 

 

FIG 3.4: Curvas de reflectância média das amostras obtidas por instrumento. 

 

 

3.3. FASE 2  

 

 

 A fase 2 requer a obtenção de uma imagem multiespectral e o processamento digital 

desta a fim de converter os números digitais para reflectância o que consiste na aplicação de 

algumas técnicas de processamento digital de imagens. 

 

 

3.3.1. OBTENÇÃO DE IMAGEM DE SATÉLITE 

 

 

 A imagem obtida para o desenvolvimento do trabalho deve possuir características 

minimamente necessárias, ou seja, deve ser considerada no mínimo de média resolução 

espacial e possuir 4 bandas ou faixas espectrais. A fim de tornar os dados mais adequados 
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para o mapeamento, a imagem de satélite preferencialmente deve estar corrigida dos efeitos 

atmosféricos. 

 

 

3.3.2. PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM 

 

 

Para esta fase deve ser escolhido um conjunto de aplicativos destinados ao 

sensoriamento remoto, fotogrametria digital, análise de imagens, produção de mapas, 

construção de mosaicos etc., que possibilite a extração e análise dos valores dos NDs. O 

processamento de imagens geoespaciais realizado através deste conjunto deve resultar em 

uma análise de imagem rápida e precisa. Há diversos aplicativos no mercado, tanto 

proprietário quanto livre, porém, a escolha deve ser realizada em função da oferta de suporte 

para os mais recentes sensores de satélites, com inúmeros algoritmos para manipular e extrair 

informações das imagens e dos seus dados geoespaciais relacionados. Além disso, o 

aplicativo deve possuir ferramentas de visualização. Se possível, deve apresentar ferramentas 

para correção atmosférica que detectam automaticamente nuvem e névoa dentro da área 

imageada. Os valores de todos os pixels, correspondentes às espécies definidas, devem ser 

selecionados e exportados para uma planilha, de forma que a manipulação dos dados seja 

facilitada. 

 

 

3.3.3. RESPOSTA HIPERESPECTRAL (FASE 2) 

 

 

 Os dados devem ser analisados de forma crítica, utilizando também conceitos de 

estatística, buscando comparar as diferenças encontradas entre um pixel e outro, verificando 

de forma preliminar as diferenças encontradas. Como resultado desta fase será obtido um 

gráfico com informações pontuais como, por exemplo, o representado na figura a seguir 

(Figura 3.5). 
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FIG. 3.5: Espectro médio dos pixels referentes à área de uma determinada espécie. 

 

 

3.4. FASE 3  

 

 

 A Fase 3 consiste na análise comparativa entre as respostas espectrais obtidas através 

do espectroradiômetro e do espectro médio dos pixels da imagem correspondentes a Fase 1 e 

2, respectivamente, conforme ilustrado na Figura 3.6.  
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 FIG. 3.6: Detalhamento da Fase 3. 

 

 

3.4.1. MODELAGEM DOS DADOS 

 

 

 Os sensores não apresentam a mesma sensibilidade em toda a faixa de grandezas que 

podem medir. Por exemplo, um sensor pode ser mais sensível numa faixa central de valores 

que mede e menos sensível nas faixas extremas. Por isso, em função da característica do 

sensor utilizado, os dados de reflectância obtidos em laboratório devem ser modelados a partir 

da curva de sensibilidade do sensor.  

 A curva de sensibilidade do sensor apresenta a reflectância medida pelo sensor no 

intervalo que compreende o visível e o infravermelho próximo. A sensibilidade de um sensor 

indica qual deve ser a variação da reflectância que o sensor pode detectar. Esta modelagem é 

necessária em função da quantidade de informações oriundas de um sensor hiperespectral 

quando comparado com um sensor multiespectral. Como cada um desses sensores possuem 

uma capacidade diferente esta modelagem permite a comparação entre os dados obtidos. A 

curva de sensibilidade do sensor geralmente é disponibilizada pelo fornecedor da imagem. 
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3.4.2. IDENTIFICAÇÃO DA RAZÃO ENTRE BANDAS 

 

 

A operação matemática de razão entre bandas permite discriminar sutis diferenças 

existentes no comportamento espectral de diferentes alvos. As bandas originais permitem 

observar grandes diferenças existentes entre os alvos.  

Observando o comportamento espectral dos alvos de interesse, para a aplicação da 

razão, as bandas são selecionadas a partir dos seus valores máximos e mínimos de 

reflectância, a fim de que se expressem os gradientes da curva espectral dos objetos de 

interesse, proporcionando o realce destes alvos. 

1 = 2/3 >/3 < 

Onde R é a razão entre bandas, 45 >2é a reflectância no maior comprimento de onda e 45 <2é 

a reflectância no menor comprimento de onda. 

 Através da aplicação da regra matemática definida, o resultado é uma banda única 

representando a combinação das bandas originais. 

 

 

3.4.3. CRIAÇÃO DE UM CLASSIFICADOR 

 

 

 A partir do resultado da razão entre bandas são verificados os valores dos pixels das 

amostras e obtidos os parâmetros que permitem identificar as espécies. As amostras devem 

contemplar a variabilidade dos níveis de cinza correspondentes a uma determinada espécie. A 

resposta espectral de cada pixel é utilizada de forma individual para criar um classificador 

específico. 

 O classificador deve considerar os valores máximos e mínimos dos pixels de cada 

amostra e através de uma lógica matemática ser capaz de classificar as espécies de acordo 

com os intervalos obtidos. 
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3.4.4. CLASSIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES 

 

 

As espécies são classificadas a partir do classificador criado especificamente para este 

caso e o classificador existente que é mais genérico e aplicado para qualquer caso. A 

classificação é realizada de acordo com o intervalo considerado no classificador para cada 

amostra. 

O espectro obtido a partir de um pixel da imagem deverá assemelhar-se a um espectro 

do mesmo material obtido por meio de espectroscopia de laboratório. Cabe ressaltar a 

importância das correções atmosféricas e de terreno antes de uma comparação direta da 

imagem e do laboratório. 

 

 

3.4.5. AVALIAÇÃO DO RESULTADO 

 

 

A avaliação do resultado consiste na comparação do resultado obtido pelo 

classificador criado e o classificador existente, devendo ser utilizado um índice que valide as 

diferentes classificações. A espécie mapeada deve ser analisada também em função da sua 

ocorrência em campo. 
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4. AVALIAÇÃO DO MÉTODO  

 

 

4.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

 

 A área de estudo está inserida no Bioma Mata Atlântica e compõe parte do 

Monumento Natural dos Morros da Urca e do Pão de Açúcar (MoNa dos Morros da Urca e do 

Pão de Açúcar). O MoNa possui área total de 91,48 hectares (ha) e a área estabelecida ao 

redor da UC com o objetivo de filtrar os impactos negativos das atividades que ocorrem ao 

seu redor possui 188,72 ha (Figura 4.1). 

 

FIG. 4.1: Localização da área de estudo. 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC. 
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 Para solicitar Autorização de Pesquisa Científica em Unidade de Conservação, foi 

necessário enviar a SMAC documentos de identificação do pesquisador e do seu respectivo 

orientador, junto com o projeto de pesquisa. Após a análise da documentação exigida pelo 

Grupo Técnico de Pesquisa, a autorização de pesquisa (n° 0815A) foi emitida em 10 de março 

de 2015 e possui validade de 1 ano (ANEXO). Informações complementares sobre a área de 

estudo encontram-se no APÊNDICE 1. 

 

 

4.2. AMOSTRAS DE CAMPO 

 

 

 O procedimento de amostragem considerou as variações encontradas na natureza em 

relação ao tamanho, forma, cor e textura tanto em folhas isoladas quanto “dosséis florestais”. 

As variações observadas e as espécies coletadas foram algumas das existentes na face sul do 

morro da Urca e do Pão de Açúcar mais precisamente as encontradas na pista Cláudio 

Coutinho. A coleta foi facilitada pelo uso de um podão com extensor de 3 metros de altura, 

para retirada de amostras localizadas em partes mais altas. O mapa de localização e registro 

fotográfico das amostras são apresentados no APÊNDICE 2.  

A coleta das amostras na primeira fase foi realizada em 22 de março de 2015, onde a 

estação do ano correspondente era o outono, que por característica apresenta temperaturas 

mais amenas e alterações na vegetação, pois as árvores perdem suas folhas e ficam mais 

amareladas (Fonte: CPTEC/INPE). As variáveis atmosféricas registradas e disponibilizadas 

para consulta foram as seguintes: precipitação ocorrida nas últimas 24 horas 3,3 mm; 

temperatura máxima de 31,2°; temperatura mínima de 24°; umidade relativa do ar 85% e 

velocidade média do vento 0,8 m/s (Fonte: BDMEP/INMET). As amostras coletadas foram 

identificadas por especialistas, de acordo com sua espécie e família, no herbário do Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro. A identificação taxonômica foi baseada na bibliografia 

especializada e principalmente no Sistema JBOT - Banco de Dados da Flora Brasileira e a 

característica e ocorrência de cada espécie estão de acordo com o Centro de Estudos 

Ambientais e Paisagísticos, conforme apresentado no APÊNDICE 3.  

 Através da medição da reflectância em laboratório e o tratamento dos dados, tópicos 

que serão abordados nos próximos itens, das onze amostras coletadas na primeira fase, apenas 

três foram selecionadas para o avanço da pesquisa, pois eram as que mais se aproximavam e 



40 

 

as que mais se distanciavam espectralmente. Para estas amostras houve uma segunda fase de 

coleta, realizada em 27 de setembro de 2015, na primavera, onde se inicia o período 

reprodutivo de muitas árvores e plantas. (Fonte: CPTEC/INPE). Assim como para a primeira 

fase, foram verificadas as variáveis atmosféricas e a precipitação ocorrida nas últimas 24 

horas foi de 0 mm, ou seja, não houve ocorrência de chuvas; temperatura máxima de 33,1°; 

temperatura mínima de 23,2°; umidade relativa do ar 64% e velocidade média do vento 1,47 

m/s (Fonte: BDMEP/INMET).  

 

 

4.3. APLICAÇÃO DO MÉTODO  

 

 

 Em campo foram coletadas 11 amostras de diferentes tipos de vegetação. Cada 

amostra teve sua reflectância medida por três vezes ou mais, tendo variações na sua posição 

para simular a forma como a energia incide sobre a vegetação e a forma como reflete a 

energia incidente. Para as medições foram utilizados o instrumento espectrorradiômetro e a 

disposição do laboratório de acordo com o apresentado no item 3.1.3. Ao término das 

medições, os dados foram extraídos do instrumento e organizados em planilha com colunas de 

reflectância por linhas de comprimento de onda. Algumas medições foram descartadas, como 

as medições do verso das folhas tendo em vista a baixa reflectância, as medições nas quais 

por descuido as luzes do laboratório permaneceram acessas e medições de folhas não verdes. 

As amostras foram submetidas à identificação e a organização das medições em planilha 

permite a elaboração dos gráficos referentes a resposta espectral de cada tipo de vegetação.  

O padrão comportamental da vegetação pode ser percebido de forma visual, porém 

para uma análise mais aprofundada da informação, para encontrar amostras similares e 

dissimilares em função da sua curva de reflectância ou resposta espectral, foi realizado um 

tratamento estatístico das observações. Para cada amostra foi calculado o quadrado das 

diferenças de todas as combinações das máximas reflectâncias medidas. Os dados foram 

analisados em planilhas e as células apresentam seus valores exibidos como percentual. O 

percentual zero significa que as amostras são idênticas. Então, quanto mais próximo de zero, 

maior similaridade entre elas e quanto mais afastado, maior a dissimilaridade. Com isso, 

através deste método, das 11 espécies iniciais apenas 3 foram selecionadas (A05, A06 e A11) 
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para a 2ª etapa de campo e de laboratório. As respostas espectrais das onze espécies 

trabalhadas inicialmente são apresentadas no APÊNDICE 4. 

O resultado encontrado pela aplicação do primeiro método pode ser ratificado pelo 

segundo, onde optou-se pela utilização de método de estatística multivariada de análise de 

agrupamento, também conhecida como análise de conglomerados ou análise de cluster. A 

análise de clusters é um método de estatística multivariada que utiliza algoritmos para agrupar 

dados de acordo com suas relações de proximidade (ou similaridade) e separando tais grupos 

segundo suas distâncias (ou dissimilaridades). As amostras são agrupadas com base numa 

matriz de proximidade e os grupos formados são geralmente representados por um diagrama 

de similaridade bidimensional dendograma ou diagrama de árvore (MINGOTE, 2005). O 

aplicativo estatístico adotado foi o Minitab que tem capacidade de executar análises 

estatísticas complexas. O dendograma foi gerado através do Método de Ligação Simples 

(Single Linkage) onde a similaridade entre dois conglomerados é definida pelas amostras 

mais parecidas entre si, ou seja, é a distância entre os vizinhos mais próximos. Assim, o 

dendograma apresentou cinco grupamentos ou clusters formados pelas similaridades 

encontradas na reflectância das amostras das espécies. São eles: cluster 1 formado pelas 

espécies A01, A03 e A04; cluster 2 pelas espécies A02, A10, A11 e A06; cluster 3 pela 

espécie A05; cluster 4 pelas espécies A07 e A08 e cluster 5 pela espécie A09. As espécies 

A05 e A09 são muito diferentes de todas as outras espécies não sendo possível agrupá-las. 

 Desta forma, através do dendograma e do conhecimento prévio sobre a estrutura dos 

dados, definiram-se os grupamentos e as espécies que deveriam ser eliminadas. Essa decisão é 

subjetiva, e feita de acordo com o objetivo da pesquisa para a fase em que se encontra. As 

espécies definidas pelo primeiro método estatístico foram ratificadas por este segundo método 

onde as espécies A05, A06 e A11 foram selecionadas para a continuação da pesquisa.  

Na 2ª etapa de campo houve uma nova coleta de amostra das espécies selecionadas e 

em seguida novas medições em laboratório onde o procedimento adotado seguiu os mesmos 

parâmetros das medições da 1ª etapa. Ao todo foram obtidas 42 medidas de reflectância, 33 na 

primeira fase do desenvolvimento da pesquisa e 9 na segunda fase. Com isso, as espécies 

selecionadas contaram com um maior número de medições, aumentando assim a precisão do 

resultado encontrado.  
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4.4. RESULTADOS OBTIDOS NA FASE 1 

 

 

 Foi realizada uma análise dos dados, dos desvios padrão e da média e a seleção das 

espécies de vegetação mais similares e as mais dissimilares quanto às suas respectivas 

respostas espectrais. Foi feita uma nova análise visual através dos gráficos de Reflectância por 

Comprimento de Onda. O gráfico apresentado na Figura 4.2 evidência a similaridade 

encontrada entre as espécies 06 e 11 ao longo do espectro do visível e do infravermelho 

próximo. 

 

FIG. 4.2: Valor médio das amostras semelhantes 

 A dissimilaridade encontrada entre as espécies 05 e 06 ao longo do espectro do visível 

e do infravermelho próximo estão apresentados na Figura 4.3. 
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FIG. 4.3: Valor médio das amostras dissemelhantes 

 O teste de hipóteses foi realizado variando se os valores da constante aplicada aos 

desvios padrão a fim de se obter um nível de confiança de 95%. Após operações e análises 

estatísticas são apresentados os intervalos espectrais que as espécies 05, 06 e 11 podem 

apresentar em suas respostas espectrais (Figura 4.4).  

 

 

 

 FIG. 4.4: Espécies 05 x Espécies 06 x Espécies 11 
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 Uma vez definido o intervalo que cada espécie pode ter sua curva de reflectância 

apresentada, pode se passar para a fase seguinte, relacionada ao processamento e análise da 

imagem de satélite. 

 

 

4.5. IMAGEM DE SATÉLITE 

 

 

 As imagens utilizadas na pesquisa são multiespectrais de quatro bandas do satélite 

Francês Pléiades. As imagens se encontram ortorretificadas e georreferenciadas no sistema de 

coordenadas WGS84/UTM 23 Sul. São apresentadas no APÊNDICE 5 maiores informações a 

respeito da imagem. 

 

 

4.6. PROCESSAMENTO  

 

 

 Através das coordenadas, os diferentes tipos de vegetação correspondentes as amostras 

A05, A06 e A11, foram identificados na imagem de satélite. Para facilitar a identificação dos 

pixels correspondentes às espécies, foram aplicados realces para visualização, produzindo 

uma imagem de saída mais nítida. Realizando um aumento linear de contraste (sem recortes) 

utilizou-se os valores mínimos e máximos de dados para a exibição da imagem. Aplicam-se 

ainda um método linear com um corte de 2% em ambas as extremidades dos dados 

apresentados. O processamento deve ser realizado pixel-a-pixel, identificando diretamente o 

ND visto que a imagem é composta por pixels com variados NDs, os quais são proporcionais 

aos valores de radiância que são diretamente proporcionais à reflectância dos alvos. A análise 

foi realizada em função dos valores dos pixels para cada banda de cinco imagens adquiridas, 

uma de 29 de março de 2015 e as outras dos dias 09, 14, 21 e 22 de abril de 2016.  

 Para classificar a imagem foram definidas as regiões de interesse (ROIs), que agrupam 

os pixels pertencentes a cada espécie, a partir da seleção visual. O aplicativo escolhido para 

processamento dos dados deve permitir a definição de ROIs e chamá-las em qualquer 

imagem, ou seja, não necessariamente na imagem na qual eles foram criados. Para as ROIs 

geradas são definidas classes de treinamento, onde não deve haver sobreposição entre elas, 



45 

 

que devem ser realizadas antes de executar a classificação supervisionada. A distribuição dos 

pontos dentro de cada ROI deve ser checada. Para classificar a imagem de forma 

supervisionada, ou seja, para agrupar pixels em um conjunto de dados em classes 

correspondentes às ROIs definidos pelo usuário, deve-se aplicar um dos algoritmos de 

classificação disponibilizados pelo aplicativo. Não há um algoritmo de classificação mais 

indicado para este caso, testes devem ser realizados e os resultados analisados em função do 

conhecimento prévio da região de interesse. A comparação dos resultados de classificação 

obtidos deve ser confrontada com a realidade campo.  

 

 

4.7. RESULTADOS OBTIDOS NA FASE 2 

 

 

 Para esta fase foi necessário estabelecer um índice espectral que é o resultado de 

operações matemáticas entre valores numéricos de pixels das bandas de uma imagem. Podem 

ser calculados a média e o desvio padrão em função da variação de cada pixel. A fim de 

reconhecer as regiões que apresentam resposta consistente e o quão confiável é o valor do 

pixel foi utilizado um método de normalização pela média, que é um método simples e 

bastante utilizado. Os gráficos abaixo apresentam o resultado do processamento da imagem 

onde os espectros de cada espécie são plotados de acordo com o valor que cada pixel 

apresenta nas diferentes bandas. Por exemplo, a Figura 4.5, apresenta a média das respostas 

espectrais dos três tipos de vegetação quando fixado um valor para as bandas 1, 2, 3 e 4.  

 Os gráficos foram utilizados em análises preliminares verificando a diferença entre as 

espécies quando fixado um valor para cada banda e também quais as bandas que nos 

permitem melhor diferenciação entre as espécies que para este caso foram as bandas 2 e 4. A 

justificativa para este tipo de análise, ou seja, para analisar a razão entre as respostas por 

banda está relacionado a remoção dos efeitos de iluminação irregular como sombras, 

penumbras, variações de irradiância solar, etc. 
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FIG. 4.5: Respostas espectrais finais obtidas na imagem. 

 

 Concluída esta análise, foi necessário fazer redução dos dados obtidos em laboratório 

para possibilitar a correspondência com dados obtidos na imagem uma vez que os dados 

obtidos por instrumento possuem muito mais informações dos que os obtidos pela imagem. 

Para possibilitar esta redução foi utilizada a curva de sensibilidade do sensor onde chegou-se 

ao valor de reflectância por banda de cada espécie trabalhada (Figura 4.6). 
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FIG. 4.6: Reflectâncias correspondentes ao Pléiades 

 

 A análise gráfica nos permitiu perceber que as bandas 1 e 3 são as mais difíceis de 

diferenciar as espécies enquanto as bandas 2 e 4 as diferenças são mais perceptíveis tornando 

essas bandas as mais indicadas para a diferenciação das espécies.  

 

 

4.8. CONFRONTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA FASE 1 E 2 (FASE 3) 

 

 

 Os valores da reflectância das amostras obtidos na fase 1 foram correlacionados com 

os valores dos pixels obtidos na fase 2 e não foi notado a linearidade ente os dados como se 

esperava obter, porém a análise dos dados mostrou que pode ser obtida uma correlação entre 

os dados obtidos aplicando-se a expressão matemática da razão entre bandas (SIVAKUMAR, 

2004) onde as imagens podem ser interpretadas significativamente, porque este é um método 

de aumentar a pequenas diferenças entre os alvos, definindo a curva espectral entre duas 

bandas. Devemos entender que discriminar materiais com respostas espectrais semelhantes, 

mas diferentes, que são facilmente separáveis em uma imagem padrão, pode tornar-se 

inseparáveis em imagens de razão.  
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A modelagem dos dados possibilita a identificação das bandas correspondentes aos 

numeradores e denominadores onde para este estudo as bandas 2 e 4 atuam como 

numeradores e as bandas 1 e 3 como denominadores, conforme apresentado abaixo: 

R =2B6 × B7B8 × B9 

 Os valores obtidos a partir dessa divisão de bandas são os intervalos encontrados para 

cada espécie de vegetação, ou seja, para este caso de estudo, a espécie correspondente a 

amostra A05 deve apresentar valores de pixels no intervalo de 1,5 a 2,52, A06 de 2,52 e 3,49 

e A11 de 3,49 a 6,5 conforme apresentado na régua abaixo (Figura 4.7). 

 

FIG. 4.7: Intervalos encontrados para cada espécie de vegetação 

 Estes valores foram estabelecidos para possibilitar a criação de um classificador 

manual, específico para este caso, dado por: 

C= (R gt 1,5) × (R lt 6,5) × (2-1× (R lt 2,52) +1 × (R gt 3,49)) 

Onde se utiliza a gt e lt para comparação. GT “greater than” ou maior que se o operando à 

esquerda é maior do que o operando à direita para determinar se uma espécie é maior do que a 

outra. LT “less than” ou menor que se o operando à esquerda é menor que o operando à 

direita para determinar se uma espécie inferior a outra. 

  A Figura 4.8 apresenta a imagem multiespectral original (a) e as imagens obtidas pela 

divisão de bandas (b), classificação manual (c) e supervisionada (d) onde mostra a situação da 

vegetação que aflora nos locais ensolarados e sombreados de um cume. 

Outras 
Espécies 

Outras 
Espécies 

     A05                    A06  A11 

 1,5                     2,52                    3,49                   6,5 
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FIG. 4.8: Imagem multiespectral original (a), Imagem multiespectral com divisão de bandas 

(b), Imagem multiespectral classificada manualmente (c) e Imagem multiespectral 

classificada de forma supervisionada (d). 

 

 Para saber se a classificação das espécies é confiável, ou seja, se está de acordo com os 

dados de referência, utilizamos o índice Kappa que é baseada no número de respostas 

concordantes, ou seja, no número de casos cujo resultado é o mesmo entre os classificadores. 

Esta medida tem como valor máximo o 1, onde este valor 1 representa total concordância e os 

valores próximos e até abaixo de 0, indicam nenhuma concordância. Um eventual valor de 

Kappa menor que zero, negativo, sugere que a concordância encontrada foi menor da aquela 

esperada por acaso.  

A comparação dos resultados das classificações por meio do índice Kappa pode ser 

feito para a imagem inteira, para uma região definida na imagem ou para ROIs. Para as ROIs 

utilizadas no treinamento do método da razão entre as bandas foi encontrado como resultado o 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Kappa = 1,0 para o classificador criado. A Tabela 4.1 apresenta os valores de Kappa e seu 

desempenho, considerados como péssimo, ruim, razoável, bom, muito bom e excelente.  

 

TAB. 4.1: Índice Kappa e o correspondente desempenho da classificação. 

Fonte: Landis JR, Koch GG. 

Índice Kappa Desempenho 

< 0  Péssimo 

0 < k ≤ 0,19  Ruim 

0,20 < k ≤ 0,39  Razoável 

0,40 < k ≤ 0,59 Bom 

0,60 < k ≤ 0,79 Muito Bom 

0,80 < k ≤ 1,00 Excelente 

 

 O índice Kappa alcançado foi de 1,0 que corresponde ao desempenho muito bom onde 

as diferenças encontradas na identificação das espécies podem ser justificadas por algumas 

condições causadas pela inclinação topográfica, sombras, mudanças no ângulo de iluminação 

da luz solar e intensidade o que pode dificultar a capacidade de um algoritmo de classificação 

corretamente as espécies de vegetação em uma imagem de sensoriamento remoto.  

 As figuras abaixo apresentam a comparação pixel a pixel das amostras. A amostra A11 

corresponde ao branco pelo classificador específico e ao azul pelo classificador automático, 

nota-se que neste caso ambos os classificadores resultaram na correta classificação. A amostra 

A06 corresponde ao verde claro pelo classificador específico e ao vermelho pelo classificador 

automático, nota-se que neste caso há uma confusão na classificação automática onde dos 4 

pixels selecionados dois são classificados de forma correta e outros dois são confundidos com 

a espécie A11, representado pelo verde. A amostra A05 correspondente ao verde escuro pelo 

classificador específico e ao verde pelo classificador automático, nota-se que neste caso há 

uma confusão na classificação automática onde dos 4 pixels selecionados três são 
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classificados de forma correta e um é confundido com a espécie A06, representado pelo 

vermelho. 

 

  

 

FIG. 4.9: Comparação pixel a pixel da classificação pelo classificador criado x classificação 

automática supervisionada da espécie A11, A06 e 05. 

 Nos testes realizados, o melhor resultado entre as classificações, o resultado que 

apresentou maiores valores de Kappa e os melhores resultados da interpretação visual, foi o 

do classificador criado especificamente para estas espécies de vegetação. 
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5. CONCLUSÃO  

 

 

O objetivo proposto por este trabalho foi atingido, é possível diferenciar espécies de 

vegetação utilizando imagem de satélite de alta resolução. 

O método desenvolvido neste trabalho foi divido em três fases. A Fase 1 consiste em 

medições de laboratório, a Fase 2 refere-se à obtenção e tratamento da imagem e a Fase 3 

consiste na modelagem e avaliação dos dados. Nesta fase foi apresentada uma proposta de 

classificador específico para o estudo, que considera os valores dos pixels encontrados para 

cada espécie de vegetação selecionada para o estudo. 

 O estudo considerou três espécies de vegetação pertencentes à Mata Atlântica e 

encontradas no MoNa dos Morros da Urca e do Pão de Açúcar, que tivessem as seguintes 

características: duas semelhantes espectralmente e duas dissemelhantes espectralmente.  

 A vegetação demonstrou-se um alvo complexo para ser analisado através do 

Sensoriamento Remoto. As dificuldades encontradas na aplicação do método estão 

relacionadas às similaridades encontradas nas respostas espectrais das espécies de vegetação e 

as imagens produzidas por sensores em nível orbital, pois estas sofrem interferência da 

atmosfera que pode influenciar nos resultados alcançados.  

 O classificador criado especificamente para este caso de estudo, apresentou melhor 

resultado, pois em sua fórmula é definida os valores esperados para identificação de cada 

espécie. Onde o índice Kappa alcançado para este classificador foi 1,0.  

Como sugestões de trabalhos futuros recomendam-se:  

· Aplicação do método a um número maior de espécies de vegetação e com maior 

quantidade de amostras para verificar estatisticamente a influência sobre o resultado 

obtido. Aplicar também a outros tipos de alvos; 

· Aplicação do método em diferentes épocas do ano a fim se verificar se as diferentes 

estações climáticas têm influência sobre o resultado;  

· Aplicação do método a uma imagem hiperespectral comparando os espectros obtidos 

pelos diferentes sensores hiperespectrais como, por exemplo, câmara hiperespectral x 

espectrorradiômetro; 

· Avaliar o impacto das correções atmosféricas sobre os resultados; 



53 

 

· Comparar as respostas obtidas pelos diversos classificadores disponibilizados pelo 

aplicativo escolhido; 

· Gerar uma biblioteca espectral das principais espécies de vegetação encontrada e 

identificada na região. 
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7.1. APÊNDICE 1: ÁREA DE ESTUDO  

 

 Criado pelo Decreto Municipal n.º 26578 de 1º de junho de 2006, o Monumento 

Natural dos Morros da Urca e do Pão de Açúcar apresentam características e atributos 

naturais, geomorfológicos e ecológicos próprios, destacando-se inúmeras espécies endêmicas, 

raras e ameaçadas de extinção.  

 A principal função de um Monumento Natural é preservar sítios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza cênica. Previsto pelo SNUC, os Monumentos Naturais 

integram o grupo de UC de proteção integral, onde é permitido apenas o uso indireto dos 

recursos naturais e tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de 

grande beleza cênica. O MoNa Morros da Urca e do Pão de Açúcar faz parte ainda do 

Mosaico Carioca, reconhecido pela Portaria nº 245, de 11 de julho de 2011, iniciativa do 

MMA que reúne 27 unidades de conservação mais o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e 

Reserva Florestal da Vista Chinesa para uma maior conservação dos remanescentes florestais 

de Mata Atlântica. O MoNa Morros da Urca e do Pão de Açúcar fica sob gestão da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Além do aspecto de conservação 

ambiental, por sua importância histórica, cultural e natural, sendo reconhecido em todo o país 

e no mundo como um ícone brasileiro, o conjunto de montanhas é tombado ainda pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), desde 1973. 

 A trilha do Morro da Urca tem início na Pista Cláudio Coutinho, no canto esquerdo da 

Praia Vermelha, com extensão de 1,25 km. A trilha tem cerca de 20 minutos, a subida é 

íngreme e exige mais esforço, mas, as escadas feitas de troncos facilitam a caminhada e 

ajudam a preservar a trilha. A trilha apresenta alguns trechos bastante degradados, bem 

alargados e há vários atalhos abertos a partir do caminho principal. Apesar da ação antrópica, 

este remanescente de Mata Atlântica ainda abriga diversas espécies ameaçadas da flora 

brasileira. Entre as espécies plantadas, estão aroeira da praia, pau-brasil, amendoim bravo e 

ipê. Além dessas, foram notadas diversas plantas exóticas, ou seja, não nativas da região 

conhecidas popularmente como: Jaqueiras, Leucenas, Capim Colonião, Maria sem Vergonha, 

Bananeiras, Abacateiros, Mangueiras e algumas plantas de jardim como Espada de São Jorge 

e Comigo Ninguém Pode. Como norma geral, é proibida a caça, captura e coleta de espécimes 

da fauna e flora, exceto para fins de pesquisas científicas previamente autorizadas, bem como 

o extrativismo de recursos naturais, incluindo substratos do solo, de rochas e de água. 
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Ponto GPS Elevação (m) Hora Latitude Longitude
519 35,45 9:59:11 22°57'13,65"S 43°09'48,06"O

7.2 APÊNDICE 2: MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS E REGISTRO FOTOGRÁFICO

Registro Fotográfico

Mapa de Localização das Amostras

Amostra 01



11:07:58
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Elevação (m) Hora Latitude Longitude

523

Ponto GPS Elevação (m) Hora Latitude Longitude

22°57'10,84"S 43°09'32,67"O

Ponto GPS

Amostra 03

Hora Latitude Longitude
521 31,13 10:27:04 22°57'10,26"S 43°09'41,44"O

22,24

Amostra 05

524 19,59 11:18:07 22°57'10,46"S 43°09'30,46"O

Amostra 02

522 28,72 10:55:27 22°57'11,69"S 43°09'35,47"O

Ponto GPS Elevação (m) Hora Latitude Longitude

Amostra 04

Ponto GPS Elevação (m)



Latitude Longitude

Elevação (m)
16,95 11:34:46 22°57'10,80"S 43°09'29,55"O

Ponto GPS
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Ponto GPS Elevação (m) Hora

Hora Latitude Longitude
528 20,31 12:02:52 22°57'05,75"S 43°09'13,62"O

Amostra 08

Amostra 06

Hora Latitude Longitude
525

Amostra 07

Ponto GPS Elevação (m) Hora Latitude Longitude
527 18,63 11:51:57 22°57'09,51"S 43°09'23,01"O

Ponto GPS Elevação (m)

Amostra 09

529 18,39 12:14:13 22°57'04,40"S 43°09'09,49"O
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531 22,00 12:50:42 22°57'09,24"S 43°09'38,30"O

11,90 12:21:54 22°57'04,82"S 43°09'09,86"O

Ponto GPS Elevação (m) Hora Latitude Longitude

530

Amostra 11

Ponto GPS Elevação (m) Hora Latitude Longitude

Amostra 10



Família Característica e Ocorrência

Laguncularia 
sp (A01)

Laguncularia 
sp (A05)

Terminalia 
catappa (A08)

Terminalia 
catappa (A09)

B
ro

m
el

ia
ce

ae

Alcantarea 
glaziouana 

(A06)

A família bromeliaceae abarca plantas herbáceas, de 
pequeno a médio porte, terrestres, rupícolas. No Brasil 
existem espécies em quase todos os ecossistemas, 
principalmente na mata atlântica, alem de regiões do 
cerrado, da Amazônia e semi-árido, perfazendo 
aproximadamente 1.200 espécies em 40 gêneros.

F
ab

ac
ea

e Leucaena 
leucocephala 

(A03) 

Fabaceae é uma das maiores famílias botânicas, conhecida 
anteriormente como Leguminosae, com uma larga 
distribuição geográfica. Fabaceae apresenta cerca de 
18000 espécies dentro de 650 gêneros; só no Brasil são 
conhecidos cerca de 1500 espécies e aproximadamente 
180 gêneros.

M
el

as
to

m
at

ac
ea

e

Clusia 
fluminensis 

(A10)

Grande família botânica com considerável ocorrência nos 
campos rupestres e floresta atlântica. Família formada por 
200 gêneros e 5000 espécies; somente no Brasil existem 
cerca de 1000 espécies repartidas em 70 gêneros 
conhecidos.
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Espécie

C
om

br
et

ac
ea

e Família formada por árvores, arbustos e lianas; folhas 
simples. A família Combretaceae apresenta 
aproximadamente 20 gêneros e cerca de 480 espécies. No 
Brasil existem aproximadamente 60 espécies em 6 
gêneros conhecidos.

7.3 APÊNDICE 3: IDENTIFICAÇÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DE ESTUDO



Ficus sp 
(A04)

Artocarpus 
heterophyllus 

(A11) 

R
hi

zo
ph

or
ac

ea
e

Rhizophora 
mangle (A07)

Família caracterizada por porte arbóreo e arbustivo, e por 
espécies lenhosas e halófitas facultativas caracteristica de 
ecossistemas de manguezais. No Brasil há ocorrência de 4 
gêneros e 7 espécies.

S
ap

in
da

ce
ae

Camboata sp 
(A02)

A família Sapindaceae é constituída por espécies arbóreas, 
arbustivas e lianas com gavinhas. Apresenta 
aproximadamente 140 gêneros e 1400 espécies. No Brasil  
ocorrem 25 gêneros e 411 espécies.
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Família formada por árvores, arbustos, lianas e ervas, com 
espécies comumente lactescentes. Moraceae é uma família 
que abarca espécies tropicais e subtropicais, embora 
algumas plantas sejam oriundas de regiões temperadas. 
Contabilizando cerca de 1500 espécies, em 50 gêneros. 
Muitos gêneros ocorrem no Brasil, totalizando 27, com 
cerca de 250 espécies.

M
or

ac
ea

e
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7.4. APÊNDICE 4: RESPOSTA ESPECTRAL DAS ESPÉCIES INICIAIS 

 

AMOSTRA 01 - Laguncularia (Combretaceae) 

 

 

 

AMOSTRA 02 - Camboata sp (Sapindaceae) 
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AMOSTRA 03 - Leucaena leucocephala (Fabaceae) 

 

 

 

AMOSTRA 04 - Ficus sp (Moraceae) 
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AMOSTRA 05 - Laguncularia sp (Combretaceae) 

 

 

 

AMOSTRA 06 - Alcantarea glaziouana (Bromeliaceae) 
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AMOSTRA 07 - Rhizophora mangle (Rhizophoraceae) 

 

 

 

AMOSTRA 08 - Terminalia catappa (Combretaceae) 
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AMOSTRA 09 - Terminalia catappa (Combretaceae) 

AMOSTRA 10 - Clusia fluminensis (Melastomataceae) 

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

380 500 620 740 860 980 

R
ef

le
ct

ân
ci

a 
(ρ

) 

Comprimento de Onda (λ) 

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

380 500 620 740 860 980 

R
ef

le
ct

ân
ci

a 
(ρ

) 

Comprimento de Onda (λ) 



71 

AMOSTRA 11 - Artocarpus heterophyllus (Moraceae) 
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7.5. APÊNDICE 5: IMAGEM MULTIESPECTRAL DO SATÉLITE FRANCÊS PLÉIADES 

O satélite europeu para observação da terra Pléiades foi colocado em órbita em 

dezembro de 2011 e apresenta como principais características: resolução espacial do sensor 

multiespectral de 2 metros e pancromático de 0,5 metros, resolução radiométrica de 12 bits 

por pixel (212 = 4.096 cores) e a resolução espacial de 1 dia conforme (Tabela 1). Outras 

características importantes estão relacionadas a altitude de 695 Km e a órbita circular, 

heliossíncrona, ou seja, sincronizada com o Sol. Isso quer dizer que a cada órbita o satélite 

cruza a linha do Equador assim são sempre obtidas aproximadamente no mesmo horário, e as 

variações entre as imagens podem ser atribuídas às propriedades dos alvos, e não a influências 

de posicionamento angular do Sol. As imagens cedidas possuem tamanho de 20 x 20 km, 

largura da faixa imageada de 20 km em nadir, capacidade de visada lateral de +/- 30º e 

máxima de +/- 45º.  

A qualidade da imagem e a interpretabilidade é garantida pelo algoritmo de 

reamostragem e pós-processamento desenvolvido e implementado pela Agência Espacial 

Francesa (CNES). Segundo a Federação de Cientistas Americanos (Federation of American 

Scientists, FAS), para definir e medir a qualidade das imagens e do desempenho dos sistemas 

de sensores, a comunidade científica utiliza uma escala conhecida como NIIRS (National 

Imagery Interpretability Rating Scale) que consiste em 10 níveis variando de 0 (pior 

qualidade) a 9 (de melhor qualidade). Então, as imagens Pléiades, bem como GeoEye-1, 

WorldView-1, WorldView-2 e QuickBird, pertence à classe 6, o que significa que um analista 

pode executar tarefas equivalentes em todos estes sensores, o que facilita a busca por 

metodologias de trabalho.  

Tabela 1: Sensores e características da Imagem Pléiades. Fonte: Pléiades User Guide. 

Bandas 
do Sensor 

Resolução 
Espacial 

Resolução Espectral (nm) 
Resolução 

Radiométrica 
Resolução 
Temporal 

Pancromática 0,5 m 
470-830

(Preto e branco) 

12 bits 
1 dia 

Multiespectrais 2,0 m 

Azul (B1): 430 - 550 
Verde (B2): 500 - 620 

Vermelho (B3): 590 - 710 
Infravermelho próximo 

(B4): 740 - 940 
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8. ANEXOS



AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMAC 
COORDENADORIA GERAL OE ÁREAS VERDES - CGAV 

COORDENADORIA DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL· CPA 
GERÊNCIA DE GESTÃO OE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - GUC 

AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA CIENTÍFICA 

A Gerência de Gestão de Unidades de Conservação da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, através da RESOLUÇÃO SMAC n.0 533/2013, autoriza a realização da pesquisa 
científica descrita abaixo: 

1. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO: 0815A 2. PROCESSO: 14/000.085/2015
3. SITUAÇÃO: (X) 1ª Autorização

4. DATA DA EMISSÃO: 10/03/2015

6. INSTITUIÇÃO: IME - SE\6

( ) Renovação 
5. DATA DA VALIDADE: 10/03/2016

7. PESQUISADOR: Flavia Piovani Luz Aleta Afonso
8. TÍTULO DE PROJETO: "Espectroscopia para identificação de alvos"

9. UNIDADE($) DE CONSERVAÇÃO: MONA dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca

10. ÁREAS DO CONHECIMENTO: Especificar: Tecnologia da Informação 
Geográfica / lmageamento Digital 

11. TAXONS DE INTERESSE (ordem ou família): Angiospermas
12. COLETA DE (X) Sim ( ) Não
AMOSTRAS: Especificar material a coletar: Ramos vegetais e folhas.
13. QUANTIDADE PREVISTA:
14. DESTINO DO MATERIAL:
15. MARCAÇÃO E SOLTURA:
16. USO DE ARMADILHAS:

Especificar: IME - SE/6 

( ) Sim ( X ) Não 
( ) Sim ( X) Não 

Especificar: 
17. EQUIPE (integrantes): Carlos Frederico de Sá Volotão
18. VEÍCULOS (estacionamento permitido dentro da UC): Quantidade ( )
Placas:
19. AUTORIZAÇÃO PARA PERNOITAR NA U

�

? ) 'm ( X )  Não 

MARCIA LH . DA SILV� 
Gerente de . conservaçao 

Bióloga. MNCGAVICPNGUC 
�Aaf 1111 J8 425-8 

Gerente de Gestão de Unidades de Conservação 

8.1. ANEXO 1 
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