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PREFÁCIO

Com base nos trabalhos experimentais de Faraday, o físico e matemático escocês 

James  Clerk Maxwell (1831-1879) começou,  na década de 1860, a elucidar a natureza 

ondulatória da luz ao demonstrar que era possível encontrar uma equação de onda para 

descrever a propagação do campo elétrico e outra do campo magnético, que se deslo-

cariam no espaço à velocidade da luz, o que o levou a inferir que a própria luz deveria 

ser uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética seria, portanto, uma propagação 

transversal dos campos elétrico e magnético, que se irradiaria pelo espaço em diferentes 

comprimentos de onda ou em diferentes frequências. Essa teoria eletromagnética da 

luz conseguia explicar que as cores vistas de objetos a temperaturas ambientais eram 

resultadas da reflexão da luz em comprimentos de onda da luz visível. No entanto, havia 

alguns aspectos que essa teoria não esclarecia, sendo o principal deles a cor que deter-

minados objetos emitiam quando eram superaquecidos. Objetos em temperaturas altís-

simas (1.000 K) não refletiam a luz que incidia sobre eles, mas sim emitiam luz própria em 

intensidade suficiente para ser vista.

Coube ao físico alemão Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) descobrir que o espectro de 

radiação universal emitido pelos corpos aquecidos dependia apenas de sua temperatura, 

e não da composição do material em si. Um objeto com esse comportamento passou a ser 

denominado pelos cientistas da época de corpo negro, assim chamado não por sua cor, mas 

por ter a capacidade de absorver toda a radiação que sobre ele incidia. Porém, os dados 

obtidos experimentalmente mostravam só estarem de acordo com a teoria ondulatória de 

Maxwell para os maiores comprimentos de onda, sendo incompatíveis para os menores 

comprimentos. Deduziu-se disso que, pelos princípios da Física Clássica de energia con-

tínua, um corpo negro em equilíbrio térmico deveria emitir, nos menores comprimentos 

de onda, radiação ultravioleta muito intensa tendendo ao infinito, ou seja, uma radiação 

com um efeito destruidor à sua volta. Na época, esse possível fenômeno ficou conhecido 

como catástrofe do ultravioleta. Isso permaneceu por longos anos como um problema irre-

solúvel no campo da Física Clássica.

No início do século XX, exatamente em 1900, Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947) 

pôs um fim nesse histórico impasse sobre a verdadeira natureza da luz, sugerindo de 

forma revolucionária novos fenômenos físicos envolvendo os átomos e elétrons da matéria 

e a luz. Surgiu de sua proposta o desenvolvimento de uma nova teoria física, denominada 

de teoria quântica. Essa revolucionária teoria propunha que a radiação eletromagnética 

é absorvida ou emitida por um corpo aquecido não sob a forma de ondas, mas por meio 

de pequenos “pacotes” de energia. A eles Max Planck deu o nome de quantum, termo do 

latim que significa literalmente “quanto”: quantum seria uma unidade mínima indivisível 

de energia não contínua, proporcional à frequência da radiação eletromagnética e con-

trolada por uma constante, conhecida como constante h de Planck. Essa era uma proposta 

que formulava a quantização da energia e, por meio dela, finalmente se ajustou a curva 



espectral da radiação do corpo negro para todos os comprimentos de onda. Foi a partir 

daí que surgiu a expressão teoria quântica. Atualmente, um quantum é chamado de fóton.

De acordo com a teoria quântica, um feixe de luz contendo trilhões de fótons, ao incidir 

sobre um material, será em parte absorvido, e isso resultará em uma troca da energia 

contida nos fótons da luz com a energia quântica contida nos átomos e moléculas da 

matéria. A  porção de fótons de luz não absorvida será refletida, podendo ser detectada 

por sistemas sensores imageadores, que a converterão em imagens, ou então quantitati-

vamente medida por sensores espectrorradiométricos. Os capítulos deste livro abordam 

conceitos sobre esses mecanismos de interação da luz com a matéria, expondo-os, em boa 

parte, na forma de um manual de interpretação da reflectância dos materiais naturais – 

rochas, minerais, solos, vegetação e água –, abordados nos intervalos de comprimentos de 

onda do visível, do infravermelho próximo, do infravermelho de ondas curtas e das micro-

-ondas. Os dados de reflectância são apresentados na forma de espectros, todos obtidos de 

experimentos de medidas espectrorradiométricas de campo ou de laboratório, realizadas 

pelos autores ou tomadas de bibliotecas espectrais disponíveis na literatura ou por insti-

tuições de pesquisa. Os dois primeiros capítulos são de leitura quase obrigatória para o 

leitor compreender como os processos quânticos agem nos diferentes materiais e revelam 

sua composição ou constituição química, física e biológica por meio das bandas de absorção 

que ocorrem em específicos e únicos comprimentos de onda do espectro eletromagnético.

Este livro foi escrito por especialistas que dedicaram boa parte de suas pesquisas a com-

preender o espectro de reflectância de alvos terrestres, e nossa esperança é de que ele possa 

ser acolhido por aqueles que ainda procuram complementar seus conhecimentos no uso e 

nas aplicações do sensoriamento remoto, bem como pelos acadêmicos responsáveis pelo 

ensino dessa surpreendente tecnologia de observação da Terra, o Sensoriamento Remoto.

Paulo Roberto Meneses e autores
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1.1 Radiação eletromagnética
Todo e qualquer entendimento sobre sensoriamento remoto fundamenta ‑se nos 

princípios físicos da interação da radiação eletromagnética com a matéria e em 

como ela é registrada pelos sistemas sensores para a construção das imagens. 

Uma parte importante desse entendimento está apoiada na espectrorradio‑

metria, uma técnica de análise espectral que possibilita medir as intensidades 

energéticas da radiação eletromagnética antes e depois de ela ter interagido 

com  os materiais terrestres e por meio da qual se tem a compreensão para 

interpretar as imagens de sensoriamento remoto. O foco deste capítulo inicial 

é, basicamente, a espectrorradiometria, em particular os fenômenos espec‑

troscópicos que acontecem entre a radiação e a matéria. Para isso é preciso, 

primeiro, considerar algumas propriedades da radiação eletromagnética, pois 

delas dependerão os fenômenos espectroscópicos.

A radiação consiste na propagação de energia de um ponto a outro, no espaço 

ou em um meio natural, a certa velocidade. Existem dois tipos de radiação: a ele‑

tromagnética e a por emissão de partículas. Em sensoriamento remoto, a radiação 

eletromagnética é a utilizada para registrar as imagens dos objetos, por meio de 

sensores remotos. De acordo com as formulações de Maxwell, essa radiação se 

caracteriza pela oscilação ortogonal entre os campos elétrico e magnético, desa‑

coplados das cargas elétricas que lhes deram origem, e se propaga pelo espaço 

vazio, na velocidade da luz, em uma direção ortogonal a esses dois campos. Essas 

oscilações dos campos elétrico e magnético são chamadas de ondas eletromag‑

néticas. Assim, define ‑se radiação eletromagnética como a oscilação dos campos 

elétrico e magnético segundo um padrão harmônico de ondas, isto é, ondas 

espaçadas repetitivamente no tempo. Esses campos dinâmicos sempre ocorrem 

juntos, como padrões inseparáveis, de modo que nem campo elétrico puro, nem 

campo magnético puro de onda irradiada acontecem separadamente.

A onda eletromagnética tem um comprimento cujo tamanho depende do 

tempo durante o qual a partícula geradora da onda é acelerada, e tem uma fre‑

quência que depende da frequência de vibração da partícula. Contudo, as for‑

mulações de Maxwell sobre o comportamento da radiação eletromagnética 

como um movimento de ondas suaves dos campos elétrico e magnético falham 

em explicar certos fenômenos importantes quando a radiação eletromagnética 

interage com a matéria. Em 1901, Planck observou, em experimentos de geração 

de ondas eletromagnéticas, que a radiação é emitida em forma de pulsos que 

carregam certas quantidades de energia. Assim, definiu que, do ponto de vista 

da Mecânica Quântica (ramo da Física que se dedica com o muito pequeno, nos 

níveis atômicos ou subatômicos), a radiação eletromagnética pode ser entendida 

como o deslocamento de pequenas partículas sem massa, os fótons. O fóton é 
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1.2 Reflectância e radiância
Na prática, o conceito de reflectância é empregado todas as vezes que imagens são uti‑

lizadas para identificar espectralmente os materiais terrestres, como solos, vegetação, 

corpos de água, alvos urbanos, rochas etc. Por esse motivo, exige ‑se de todos os especia‑

listas em sensoriamento remoto, pelo menos, o domínio de um conhecimento mínimo 

sobre o padrão ou o comportamento da reflectância dos materiais terrestres. A consta‑

tação disso pode ser feita por uma simples análise da própria definição de sensoriamento 

remoto. Das várias definições encontradas para descrever o que é sensoriamento remoto, 

a mais simples e usual caracteriza ‑o como uma técnica de aquisição de dados dos mate‑

riais existentes na superfície terrestre sem que haja contato físico direto entre o sensor e 

o objeto. Essa definição, aparentemente simplista, pode ser ampliada fazendo ‑se algumas 

considerações. Uma delas é que a falta de contato físico entre o sensor e o objeto implica a 

ausência de matéria no espaço interposto entre eles, ou seja, a informação sobre o objeto 

pode ser transportada ou transferida para o sensor através do espaço vazio. Essa trans‑

ferência de informação só pode ser feita por meio da radiação eletromagnética, por ser a 

única forma de energia capaz de se propagar pelo vácuo.

Pode ‑se então, com mais rigor científico, definir sensoriamento remoto como “uma 

medida de trocas de energia resultantes da interação da energia contida na radiação ele‑

tromagnética de uma onda com a energia quântica contida nos átomos e moléculas que 

constituem a matéria” (Meneses; Madeira Netto, 2001).

De acordo com essa definição, as trocas de energias eletromagnética e quântica resul‑

tarão em valores diferenciados de reflectância (ρ), absortância (α) e transmitância (τ) por 

comprimento de onda (λ) caso a matéria exiba alguma transparência. Sabe ‑se que, pelo 

princípio de conservação de energia, a soma desses três componentes é igual à inten‑

sidade da energia incidente, que se escreve como:

Tab. 1.1 Intervalos espectrais de transparência atmosférica usados em sensoriamento 
remoto orbital

Denominação Intervalo espectral 
(µm = 10–6 m)

Fonte de radiação Propriedades 
da medida

Visível 450-760 nm Sol Reflectância

Infravermelho 
próximo

760-910 nm Sol Reflectância

Infravermelho 
de ondas curtas

1.190-1.340 nm
1.550-2.500 nm

Sol Reflectância

Infravermelho 
médio 

3,5-4,2 µm
4,5-5,0 µm

Corpos terrestres com altas 
temperaturas, como florestas 
em situação de incêndios ou 
vulcões ativos

Emitância

Infravermelho 
termal

8,0-9,2 µm
10,2-14 µm

Terra Emitância

Micro-ondas 
(radar)

3,2-100 cm Artificial Reflectância 
retroespalhada
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superfícies expostas, porque, com grãos mais esféricos, as superfícies não se tocam com‑

pletamente. Tal arranjo provoca maior número de reflexões entre as várias superfícies 

dos grãos, que retardam os raios refletidos, dificultando o escape da luz e aumentando a 

absorção e, assim, diminuindo a radiação refletida.

Geometria de iluminação
Nas medições espectrorradiométricas, a disposição entre a fonte, a amostra e o sensor é 

controlada pelos ângulos de inclinação zenital da fonte de iluminação e do sensor e por 

seus respectivos ângulos azimutais, os quais têm significativo impacto na reflectância 

difusa dos materiais (Fig. 1.17). Essas condições levam à necessidade de utilizar o fator de 

reflectância bidirecional (FRB), definido anteriormente.

Conforme apresenta a Fig. 1.17, espera ‑se que medidas feitas com o espectrorradiô‑

metro em diferentes posições possam mostrar 

alguma variação na reflectância. Isso é mais 

notável de ser observado em medidas de campo, 

porque as superfícies dos materiais se apresentam, 

na maioria das vezes, com rugosidades variáveis, 

e, mesmo que teoricamente uma superfície rugosa 

difusora reflete os raios em todas as direções, 

haverá direções preferenciais de reflectância, com 

maior intensidade. O ideal é fazer a medida espec‑

trorradiométrica alinhada aos raios de luz refle‑

tidos na direção de maior intensidade. No entanto, 

a variação da orientação da superfície de qualquer 

material encontrado no campo pode acontecer a 

distâncias muito curtas entre os alvos, o que obriga 

a procurar os melhores arranjos de ângulos a cada 

medida, e, consequentemente, para cada medida 

o tempo pode ser muito longo. Não é aconselhável 

uma medida espectrorradiométrica demorada, 

porque, além de o Sol mudar um pouco de posição, 

a atmosfera também pode se modificar. A solução 

desse problema é fixar uma geometria de medida, 

aconselhando ‑se que ela seja feita num ângulo 

de alinhamento de 180° entre o Sol, a amostra e o 

espectrorradiômetro.

Para demonstrar esses efeitos da geometria 

de iluminação, a Fig. 1.18 apresenta os espectros 

medidos em laboratório de uma amostra de rocha 

de superfície rugosa com o espectrorradiômetro 

posicionado a 0°, 15°, 30° e 45° (ângulo zenital 

sensor), fixando ‑se a luz na direção de inclinação 

de 35°, no mesmo plano de visada do espectrorra‑

Espectrorradiômetro

Ângulo 
zenital solar

Ângulo 
azimutal fonte φ

i

Ângulo 
azimutal 
sensor φ

r

Ângulo 
zenital 
do sensor

θ
i

θ
r

Posição 1

Posição 2

Sol

Fig. 1.17 Valores angulares que condicionam a reflectância à 
posição do espectrorradiômetro

15º 30º 45º0º

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400
Comprimento de onda (nm)

R
efl

ec
tâ

nc
ia

 (%
)

Fig. 1.18 Espectros de reflectância de uma amostra de rocha 
tomada a diferentes ângulos de visada do espectrorra-
diômetro e com a fonte de iluminação fixada a 35°

Fonte: biblioteca espectral IG/UnB.
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2.1 O modelo do átomo
O capítulo anterior apresentou uma breve discussão sobre o processo de inte-

ração microscópica da radiação eletromagnética com os materiais, dito dessa 

forma por ser uma interação que ocorre no nível microscópico dos átomos e 

moléculas. Este capítulo abordará esse processo sob a luz dos princípios básicos 

da Mecânica Quântica. Inicialmente, no entanto, é bom relembrar um pouco a 

estrutura do átomo e a distribuição da energia dentro dele, em parte mostradas 

na Fig. 2.1. No átomo, os elétrons situam-se na região externa, chamada de ele-

trosfera, que contém no máximo sete camadas (K, L, M, N, O, P e Q), cada qual com 

um número limitado de elétrons, distribuídos nos subníveis de energia s, p, d e f. 
Esses subníveis, também conhecidos como orbitais, são as regiões do espaço nas 

quais é maior a probabilidade de encontrar um elétron.

Os orbitais são como nuvens de elétrons cujos movimentos descrevem formas 

geométricas bem características e que podem ser representadas pela densidade 

de pontos de elétrons, em que a probabilidade de encontrar um elétron é menor 

à medida que se afasta do núcleo. Na Fig. 2.2 são ilustradas as formas de dois 

orbitais, s e p. A nuvem de elétrons nos orbitais s tem simetria esférica ao redor 

do núcleo. A forma geométrica da nuvem eletrônica dos orbitais p é a de um 

duplo ovoide achatado até o ponto de contato (o núcleo atômico) e que, orientado 

segundo os eixos de coordenadas cartesianas, configura três orbitais p simé-

tricos: px, pz e py. Segundo o princípio de exclusão de Pauli, em cada orbital cabem 

no máximo dois elétrons. Os orbitais que não possuem dois elétrons são ditos 

incompletos, estando os elétrons isolados ou desemparelhados. A distribuição 

dos elétrons nos subníveis de energia depende do número atômico de cada 

elemento e segue uma lei de preenchimento (diagrama de Linus Pauling) que 

estabelece que há dois elétrons (um orbital) no primeiro subnível orbital s, seis 

Fig. 2.1 Eletrosfera, a região periférica ao redor do núcleo onde os elétrons ficam girando

Q

N
P

p
d

f

s

K

O

M

L

Eletrosfera

Subníveis de energia 
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 � absorções associadas somente aos ligantes, que podem ter bandas próprias;

 � absorções associadas à transição metal-ligante, que podem gerar bandas específicas;

 � absorções associadas somente ao metal – transição d  →  d responsável pela cor 

do complexo;

 � absorções associadas ao ânion, que, por ser partícula simples, não apresenta coloração.

2.3.2 Transferência de carga
As transições de energia por transferência de carga são bem distintas das transições de 

energia de campo cristalino. Troca-se o conceito de mudanças de níveis de energia, loca-

lizado no átomo isolado, pelo conceito de mudanças de níveis de energia moleculares, 

porque nos complexos os orbitais atômicos se combinam para formar orbitais molecu-

lares. Os processos de transição eletrônica de transferência de carga envolvem a movimen-

tação de elétrons no complexo cristalino, que se manifestam em sistemas moleculares. 

As transições de carga, portanto, são fundamentalmente transições orbitais moleculares 

no complexo metálico. Como o próprio nome indica, há uma distribuição de carga no 

complexo, e por isso esses processos de transição devem ser relacionados a processos de 

potencial de redução e de oxidação do metal, denominados oxiredox. Cabe recordar que a 

oxidação ocorre quando o elemento perde elétrons e seu número de oxidação aumenta 

(Fe+2 → Fe+3), enquanto a redução se dá quando o elemento ganha elétrons e seu número 

de oxidação diminui. Tal como o átomo, pelo princípio de exclusão de Pauli, cada orbital 

molecular pode ser ocupado por dois elétrons e seus spins devem ser invertidos (↑↓).

Os livros acadêmicos de Química Geral e, mais especificamente, sobre a teoria de orbitais 

moleculares (Shriver; Atkins, 1999; Mahan; Myers, 2003) descrevem os orbitais moleculares 

como uma combinação linear de orbitais atômicos que se espalham por toda a molécula. 

Normalmente, são classificados em orbitais ligantes, antiligantes e não ligantes. Um orbital 

é do tipo ligante π quando os elétrons têm maior probabilidade de permanecer entre os 

núcleos do que em outros lugares. Ele tende a manter os núcleos interligados e contribui 

para a estabilidade da molécula. Considerando que os elétrons podem ser descritos como 

ondas, se os orbitais dos dois átomos estão em fase (sinais + e + ou – e –), tem-se o orbital 

ligante. Por sua vez, se os elétrons tendem a ficar em um orbital em posições fora da região 

internuclear, o orbital funcionará como antiligante π*. 

Eles não estarão em fase (sinais + e – ou – e +) e haverá 

uma repulsão dos elétrons que enfraquecerá a ligação. 

O orbital antiligante é, dessa forma, o oposto do orbital 

ligante. Já em orbitais não ligantes, os elétrons tendem a 

ficar em orbitais profundos, próximos do núcleo, e não 

afetam significativamente a força da ligação. Assim, 

nas moléculas dos complexos metálicos cristalinos 

(minerais), é de importância o tipo de orbital molecular 

ligante. Para exemplificar esse processo, na Fig. 2.12 é 

mostrada uma representação gráfica da combinação 

linear de dois orbitais p para a formação de orbitais 

moleculares ligantes π e antiligantes π*.
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Fig. 2.12 A combinação linear de dois orbitais p (2py e 2pz) 
resulta na formação de um orbital molecular ligante 
e um orbital molecular antiligante. Os núcleos dos 
átomos estão na intersecção dos eixos

Fonte: modificado de Shriver e Atkins (1999).
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O defeito da rede cristalina provoca a divisão dos orbitais em níveis adicionais discretos de 

energia, e esses vários níveis de energia causam a absorção de diferentes comprimentos 

de onda da luz. Isso constitui o fenômeno eletrônico centro de cor. Elétrons são capturados 

nesses defeitos do retículo cristalino e a eles se ligam, 

e, quando irradiados pela luz visível, a cor do mineral 

surge (Fig. 2.15). O elétron não está ligado ao local da 

rede por um núcleo central, mas por um campo elétrico 

dos íons circundantes (campo cristalino). Existe um 

número limitado de materiais, em especial os haletos, 

que possuem essa propriedade. Um dos minerais que 

têm variedade de cores em razão desse processo é a 

fluorita (CaF2), encontrada nas cores violeta, azul, roxa, 

verde, amarela, rosa e vermelha. A  zirconita é outro 

exemplo que apresenta defeitos pontuais, incluindo 

vacância de Zr, Si e O, exibindo, com isso, as cores azul, 

verde, vermelha, dourada e incolor. A ruptura da rede 

cristalina destes dois minerais pode ser causada por 

átomos radioativos de U e Th.

2.3.4 Bandas de condução e valência
Na Física Quântica, a teoria de bandas é usada para 

definir as propriedades de condução da energia 

quântica da matéria sólida de condutores, semicondutores e isolantes. Esse conceito de 

banda está representado na Fig. 2.16, cuja análise é recomendada a fim de facilitar a com-

preensão dos processos de transição eletrônica de banda de condução e de valência abor-

dados a seguir.

Nos sólidos (isto é, minerais) de algumas redes cristalinas periódicas, se houver a 

aproximação entre si de muitos átomos, ocorrerá um grande número de níveis de energia 

próximos uns dos outros, formando uma banda de energia quase contínua no lugar dos 

níveis de energia discretos que os átomos teriam individualmente. Essas bandas nas quais 

os elétrons dos átomos podem existir são divididas em bandas de alta energia, denomi-

nadas bandas de condução, e em bandas de mais baixa energia, denominadas bandas de 

valência (Hunt, 1977).

e-

Fig. 2.15 Captura de elétron no vazio do retículo cristalino 
pela remoção de átomo, gerando uma transição 
eletrônica centro de cor

Banda de condução

Banda proibida

Banda de valência

Isolante Condutor Semicondutor

Banda de buracos

Elétrons livres
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a

Fig. 2.16 A probabilidade de um elétron da banda de valência saltar para uma banda de condução de 
nível de energia mais alto é proporcional à largura da banda proibida, ausente nos condutores
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Tati de Almeida

Os minerais de rochas representam os materiais terrestres que reúnem a maior 

variedade de combinações de átomos e moléculas, compondo complexos sólidos 

homogêneos que apresentam uma distribuição periódica cristalina, com ordem 

tridimensional ordenada. São os materiais que exibem as mais diferentes inten-

sidades de forças de ligações moleculares, tamanhos de átomos, raios iônicos, 

simetrias de rede (cúbica, ortorrômbica etc.) e números de coordenação, proprie-

dades essas que definem a forma cristalográfica, que é única de cada mineral. 

Por isso, são os melhores materiais para estudar os efeitos das propriedades da 

matéria na reflectância, com a vantagem de que, tendo sua origem controlada 

pelo rigor dos processos geológicos, um espectro de um mineral é o exemplo da 

mais precisa assinatura espectral dos materiais.

O número e a variedade de espectros de minerais são muito grandes, havendo 

um espectro distinto para cada mineral. Atualmente, há mais de quatro mil 

espécies minerais catalogadas, e novas descobertas não cessam. Devido a isso, 

nenhuma biblioteca espectral de minerais é uma referência definitiva de todos 

os minerais, representando apenas seleções de grupos de minerais, escolhidos 

pela importância que possam ter na formação de minérios ou pela presença fre-

quente em diversos tipos de rocha. Na prática, constata-se que o espectro de 

um mineral nem sempre é único. Embora cada mineral tenha fórmula química 

e composição química pré-definidas, com um específico arranjo cristalino, 

variações, principalmente de temperatura, podem impor a um mineral algumas 

modificações ou deformações na simetria das moléculas e no número de coorde-

nação dos íons centrais, suficientes para provocar mudanças no espectro.

Por exemplo, o mineral goethita, apesar de ter em sua composição íons 

de hidroxila, não apresenta em seu espectro a típica banda da hidroxila em 

1.400 nm, que aparece nos demais minerais hidroxilados. No entanto, algumas 

goethitas podem ser caracterizadas como hidratadas, e nesse caso as bandas de 

absorção da hidroxila e da água estarão presentes. Outros exemplos são vistos 

nos minerais formados em ambientes hidrotermais. Muscovita, illita e caulinita 

têm variações de cristalinidade que podem ser detectadas espectralmente e 

permitir a delineação da temperatura e do zoneamento químico do sistema de 

alteração. Nos espectros, isso se refletirá em deslocamentos dos comprimentos 

de onda das posições centrais das bandas de absorção e em mudanças na mor-

fologia e na intensidade das absorções. Independentemente dos propósitos da 

criação de uma biblioteca espectral de minerais, é preciso confirmar a pureza 

dos espectros, sendo aconselhável que a espectrorradiometria seja acompa-

nhada de análises que incluam raios X (XDR ou XRF) ou descrições petrográficas 

de lâminas delgadas.
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para qualquer análise comparativa entre espectros de materiais que busque encontrar 

diferenças de comportamento espectral, tais como diferenças de padrão morfológico da 

curva de reflectância, é necessário sempre observar o espectro de reflectância aparente.

Outro processo para normalizar os espectros envolve a profundidade da absorção e é 

denominado quociente hull (Ch), escrito na forma Ch = 100 (B / A), que também pode ser 

visto na Fig. 3.3. A razão da profundidade da feição em 2.218 nm e da feição em 2.448 nm 

para os espectros quociente hull e diferença hull fornece os valores de 4,98 e 5,39, respecti-

vamente. Isso representa uma discrepância de cerca de 8% e demonstra a importância de 

manter uma consistência na análise do conjunto de dados, pelo uso de somente um tipo 

de conversão – utiliza-se ou a diferença hull, ou o quociente hull. Pontual, Merry e Gamson 

(1997) consideram o processo quociente hull mais adequado do que a diferença hull para a 

maioria das aplicações.

3.2 Espectros de reflectância dos óxidos de minerais – minérios de 
metais de transição

O oxigênio forma compostos binários com todos os elementos da tabela periódica, salvo 

alguns gases inertes. Mas, na espectrorradiometria dos minerais, interessam as ligações 

que possuem cátions de um ou mais metais em combinação com o oxigênio, os quais, por 

propriedades químicas, formam os óxidos iônicos com os metais de transição do primeiro 

grupo. Essa classe de minerais corresponde a quase 4% do volume da crosta terrestre e 

forma as principais jazidas de minério de ferro (hematita, magnetita e goethita), cromo 

(cromita), manganês (pirolusita, psilomelano, mangamita, criptomelano), estanho (cassi-

terita), alumínio (bauxita), cobre (cuprita) e titânio (anatásio, ilmenita, rutilo). Os óxidos dos 

metais de transição de terras-raras também merecem destaque na espectrorradiometria.

Os espectros dos minerais da classe dos óxidos de metais de transição têm uma carac-

terística básica, que é a quase total ausência de bandas de absorção no intervalo de com-

primento de onda do infravermelho de ondas curtas, com exceção apenas dos hidróxidos 

e dos hidratados, que apresentam a absorção da hidroxila e da água em torno de 1.400 nm 

e 1.900 nm, respectivamente. Isso porque, nos óxidos, as absorções são comandadas por 

mudanças de níveis de energia localizadas no átomo isolado ou por mudanças de níveis 

de energia dos orbitais moleculares. Transições de energia por vibrações moleculares são 

ausentes nos óxidos. Outra característica bem típica dos materiais com comportamento 

transopaco e ricos em óxidos de ferro é uma forte e abrupta queda da reflectância próxima 

a 550 nm, em direção aos pequenos comprimentos de onda da luz azul, indicando que 

uma forte banda de absorção ocorre abaixo de 400 nm. Essa típica queda da reflectância 

pode ser considerada uma assinatura espectral de materiais oxidados, aparecendo com 

muita frequência nos solos tropicais brasileiros e em rochas alteradas.

Os óxidos subdividem-se em óxidos simples (por exemplo, cuprita Cu2O e hematita 

Fe2O3) e óxidos múltiplos (por exemplo, cromita FeCr2O4), sendo possível incluir na classe 

dos óxidos os hidróxidos com cátions de metais (por exemplo, goethita FeO(OH)). As bandas 

de absorção mais características dos óxidos ocorrem, de preferência, nas regiões espec-

trais do visível e do infravermelho próximo, originadas basicamente das transições ele-

trônicas de transferência de carga ligante-metal (TCLM; o elétron é excitado de um orbital 
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o campo ao qual o íon está sujeito pode ter alguns de 

seus níveis rompidos (orbitais  d), de modo que tran-

sições permitidas adicionais podem ocorrer, gerando 

bandas de absorção adicionais. No mineral piroxênio 

ferroaugita, a banda de absorção é em 1.000 nm. No 

intervalo do visível, o íon ferroso produz bandas de 

absorção em 485 nm (bronzita), 650  nm (ferroaugita) 

e 515 nm e 705 nm (espessatita). No caso dos silicatos, 

a queda da reflectância, à semelhança do observado 

para os óxidos férricos, é devida às transições de 

campo cristalino do íon ferroso. 

3.2.3 Manganês (Mn+2)
O manganês está em abundância nos perfis de 

alteração supergênica de vários tipos de rocha (e 

também nos solos), com frequência constituindo 

depósitos economicamente exploráveis. Pelo fato 

de as transições do íon Mn+2 serem todas de spins 

proibidos, as bandas de absorção dos minerais de 

manganês que ocorrem na região do visível apa-

recem muito fracas e frequentemente são ofus-

cadas pela presença de qualquer outro íon presente 

no mineral, sobretudo se o íon for ferro. O minério 

de manganês mais comum é a pirolusita (MnO2), 

de natureza supergênica e cor preta, que mostra 

espectros de forte opacidade. O mesmo ocorre com 

outro mineral de manganês, o psilomelano, um óxido de manganês e bário hidratado 

(BaMn+2Mn+4O16OH4). Neste caso, os espectros de forte opacidade podem ser credi-

tados às transições eletrônicas de transferência de carga intervalência (Mn+2-Mn+4) 

que se estendem por todo o intervalo espectral. 

Como é comum óxidos de ferro agregarem -se aos 

minerais de manganês, a pirolusita estaria sujeita ao 

mesmo processo de transferência de carga interva-

lência. Consequentemente, o albedo desses minerais 

tem uma reflectância próxima a 10%. Nos espectros 

da Fig. 3.7, percebe -se em ambos os minerais uma 

suave e contínua queda da reflectância do infraver-

melho de ondas curtas para o visível.

3.2.4 Titânio (Ti+3)
A forma mais comum de ocorrência de titânio tri-

valente é em sua forma de dióxido TiO2 do mineral 

rutilo, que se cristaliza no sistema tetragonal, 
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Fig. 3.6 Bandas de absorção do íon ferro ferroso em 
minerais silicatados: (1) espessatita; (2) ferroaugita; 
(3) olivina; (4) bronzita; (5) berilo

Fonte: (1 a 4) biblioteca espectral mineral USGS e (5) biblioteca 
espectral mineral IG/UnB.
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Neste capítulo, apresenta-se uma ideia geral sobre o comportamento espectral 

das rochas, a partir de espectros de reflectância agrupados de acordo com a 

divisão genérica adotada na geologia para a classificação de rochas: sedimen-

tares, metamórficas e ígneas. Essa forma de apresentação, por classes gené-

ricas de rochas, segue um esquema semelhante ao apresentado nos trabalhos 

de Hunt, Salisbury e Lenhoff (1971, 1973a, 1973b, 1974) e Hunt e Salisbury (1970, 

1976) e que se comprovou bastante efetivo para demonstrar que cada uma dessas 

três classes de rochas tem características espectrais distintas.

Mais do que nos minerais, as variações dos tipos litológicos são extensas e 

complexas, uma vez que qualquer pequena mudança na composição ou variação 

percentual dos minerais presentes na rocha é o bastante para diferenciar uma 

rocha de outra, dentro de uma mesma classe. Normalmente, por causa dessas 

mínimas variações mineralógicas, o geólogo costuma identificar uma rocha 

dando-lhe o nome dos principais minerais constituintes (paragênese), os quais pre-

cedem o nome propriamente dito da rocha (por exemplo, quartzo-muscovitaxisto, 

hornblenda-biotitagranito). É esperado que a paragênese mineral dominante na 

composição da rocha responda pelo padrão de comportamento espectral, muito 

embora minerais constituintes secundários possam, algumas vezes, ter forte 

influência na reflectância da rocha. Nesse sentido, a análise de um espectro de 

rocha por um especialista exige o esforço de encontrar no espectro a forma e a 

posição das bandas de absorção que possam ser dominadas por um mineral ou por 

misturas minerais, o que exige, no mínimo, uma prévia descrição macroscópica 

petrográfica da amostra. Mesmo nos espectros que identificam misturas minerais 

é possível encontrar a herança das bandas diagnósticas dos minerais componentes 

da mistura. Portanto, não se deve esperar que os espectros de rocha exibam feições 

espectrais tão bem definidas como as de seus constituintes isolados, os minerais.

A composição mineral e química da rocha é expressa pelo conjunto de minerais, 

que, por evidências petrográficas e outras, mostram ter evoluído associadamente 

em equilíbrio geoquímico e termodinâmico. Isso é válido principalmente para 

as rochas ígneas e metamórficas, uma vez que a associação mineral das rochas 

sedimentares não implica a formação simultânea de todos os minerais. Mas, de 

modo isolado, a composição mineral não explica totalmente o comportamento da 

reflectância de uma rocha. A textura é também um importante fator. A textura 

refere-se ao grau de cristalização dos minerais, ao tamanho do grânulo ou granu-

lação e às relações de contato entre os minerais, tendo forte implicação no índice 

de cor da rocha. Ao mesmo tempo que se esperam distintas diferenças na textura 

e na composição entre as rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, espera-se 

também uma distinção espectral que possibilite reconhecer, pelo espectro, carac-

terísticas determinantes de cada uma dessas três classes de rocha.
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minerais, como a clorita e a calcita. Por essa razão, 

quando observados no modo continuum, os espectros 

exibem a presença de pequenas e difusas absorções 

entre 2.200 nm e 2.305 nm.

O espectro 3 é de um gabronorito, rocha que 

raramente contém hornblenda e biotita, máficos 

característicos dos dioritos. O constituinte máfico 

em abundância nesse gabronorito é a olivina, espec-

tralmente reconhecida pela ampla absorção do ferro 

centrada em torno de 1.000 nm. As absorções que 

aparecem no final do infravermelho, em 2.254 nm 

(inflexão), 2.319 nm e 2.392 nm, são de cloritas de 

composição ferromagnesiana de alteração da olivina.

4.3 Espectros de rochas sedimentares
As rochas sedimentares podem ser divididas em três 

grandes grupos: as clásticas ou detríticas, como con-

glomerados, arenitos, siltitos e argilitos; as de natureza química, como calcários e eva-

poritos; e as de origem orgânica, carbonosas. Seus espectros normalmente exibem alto 

albedo e feições de absorção bem definidas, salvo quando há a presença de material opaco 

carbonoso, mesmo em reduzida quantidade. A variação de seus espectros é controlada, 

em sua origem, por um número reduzido de feições espectrais da água, da hidroxila, do 

carbonato e dos óxidos. Como a presença da água e da hidroxila é bastante comum nos 

minerais das rochas sedimentares, as absorções em 1.400 nm e em 1.900 nm aparecem 

como as mais marcantes. Além disso, por ser comum a existência de óxidos ferrosos, os 

espectros marcam a presença de absorções em torno de 1.000 nm, e, quando a oxidação 

ferruginosa intempérica das rochas é visível, com o ferro revestindo as superfícies dos 

grãos, os espectros das rochas sedimentares produzem a típica queda da reflectância 

do infravermelho próximo em direção aos menores comprimentos de onda do visível. 

No intervalo de 2.000 nm a 2.500 nm, as bandas mais comuns são devidas à presença de 

carbonatos e de óxido de alumínio nos minerais de argila secundários (por exemplo, cau-

linita) e nos minerais filossilicáticos (por exemplo, clorita e sericita). No caso de conglo-

merados, as feições mais comuns devem-se à presença de argila na matriz e às películas 

superficiais de oxidação. A composição dos seixos e a proporção de matriz podem resultar 

em novas e variadas bandas de absorção e influenciar o albedo do espectro. Conglome-

rados são, portanto, rochas que não apresentam padrões típicos de curvas de reflectância. 

Muitos de seus espectros podem se assemelhar aos espectros de arenitos ou de siltitos.

4.3.1 Sedimentos clásticos
Nas rochas sedimentares clásticas, os principais constituintes são quartzo, micas e argilas 

diversas, podendo ainda ocorrer quantidades menores de matéria orgânica, óxidos de ferro, 

carbonatos e fragmentos de rochas siliciclásticas. Os espectros da Fig. 4.9 são de rochas 

sedimentares clásticas areníticas (psamíticas). Os três primeiros espectros (1, 2, e 3) são 

Fig. 4.8 Espectros de rochas básicas: (1) diabásio; (2) basalto; 
(3) gabronorito

Fonte: biblioteca espectral IG/UnB.

Comprimento de onda (nm)

500 1.000 1.500 2.000 2.500

R
efl

ec
tâ

nc
ia

de
sl

oc
ad

o 
pa

ra
 c

la
re

za
10

%

1

2

3



156 Reflectância dos materiais terrestres

assimétrica e ampla, um pouco deslocada em direção ao comprimento de onda de 

1.454 nm, enquanto a banda da água está em 1.954 nm. As características espec-

trais dessas absorções refletem uma mistura mineral de fluorapatita e hematita 

limonitizada hidrolisada. No SWIR, há uma absorção fraca em 2.215 nm e duas absorções 

mais consistentes em 2.210 nm e 2.452 nm, as quais sugerem absorções de mistura 

mineral de apatita + illita.

4.7 Espectros do minério de rocha bauxita
Os depósitos de bauxita se formam pela ação do intemperismo sobre rochas aluminossilica-

tadas, em três principais tipos de clima: tropical (57%), mediterrâneo (33%) e subtropical (10%). 

Sua gênese é variada, desde protolitos anortositos e sedimentos siliciclásticos até rochas alca-

linas e sienitos nefelíticos. Algumas bauxitas têm composição que se aproxima à do mineral 

gibbsita, todavia, em sua maioria, elas formam uma mistura contendo impurezas de sílica, 

óxido de ferro, titânio e outros elementos. Como resultado, a bauxita não é considerada uma 

espécie mineral e, numa classificação rígida, o nome bauxita deve ser usado em alusão à 

rocha. Os principais constituintes dessa rocha são a gibbsita Al(OH)3, a boehmita AlO(OH) e o 

diásparo HAlO2, cujas principais características são relativas à gênese dos depósitos.

Rocha e Souza Filho (2013) realizaram estudos de caracterização espectro-mineralógica 

dos depósitos bauxíticos de Poços de Caldas (MG), Barro Alto (GO), Paragominas (PA) e Ita-

marati (MG), cujos espectros são mostrados na Fig. 4.29. Segundo esses autores, a prin-

cipal banda de absorção espectral que caracteriza a mineralogia essencial de uma bauxita 

localiza-se na região do SWIR, centrada em 2.270 nm, diagnóstica da absorção do mineral 

gibbsita. Os espectros também revelam a presença de ferro, que está inserido na estrutura 

mineralógica tanto da goethita (FeO(OH)) quanto da hematita (Fe2O3): o íon férrico (Fe+3) 

produz a feição próxima a 900 nm e a feição abaixo 

de 500 nm nas amostras de Poços de Caldas, Para-

gominas e Itamarati. Na bauxita de Barro Alto, o íon 

férrico é responsável por duas absorções, localizadas 

próximas a 550 nm e 950 nm, devidas principalmente 

à presença de hematita. As transições do estado 

estacionário do íon férrico podem também produzir 

bandas de absorção poucos intensas, perceptíveis 

especialmente nos depósitos de Paragominas e Ita-

marati. Tipicamente, as bauxitas mostram também 

dois doublets de bandas da hidroxila nas proximi-

dades de 1.450 nm e de 1.550 nm, distintas entre os 

minerais de argila (Rocha; Souza Filho, 2013).

4.8 Espectros do minério de níquel laterítico
O níquel está presente em dois tipos de minerais: lateríticos, responsáveis por 70% das 

reservas mundiais de níquel, e sulfetados. O principal mineral de níquel sulfetado é a 

pentlandita (FeNi9S8), que se apresenta associada a outros sulfetos metálicos em rochas 

básicas, frequentemente acompanhada de cobre e cobalto. O mineral laterítico de níquel 

Fig. 4.29 Espectros de reflectância do minério de alumínio 
bauxita

Fonte: Rocha e Souza Filho (2013).
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As demandas atuais das intervenções relativas à exploração agrícola ou ao 

meio ambiente, como a agricultura de precisão, requerem alta densidade de 

informações pedológicas produzidas em tempos menores e a baixos custos. 

Essas  demandas são pouco compatíveis com os métodos convencionais de 

estudo da cobertura pedológica, que, além de demorados e caros, demandam 

análises laboratoriais igualmente dispendiosas em tempo e dinheiro.

Nos métodos correntes de estudo dos solos, os pedólogos utilizam recursos 

sensoriais e/ou determinações físicas e químicas realizadas em laboratórios, que, 

por serem caras e demandarem tempo de realização mais ou menos longo, têm 

seu emprego limitado à obtenção das informações necessárias a seus estudos. 

Exemplos de recursos sensoriais são a cor e a textura, e de métodos laboratoriais, 

o pH, a mineralogia e os teores de nutrientes, entre outros. Por outro lado, os 

resultados obtidos nem sempre são facilmente reprodutíveis, sobretudo quando 

são empregados recursos sensoriais.

Mais recentemente, tem sido demonstrada a utilidade dos dados obtidos pela 

técnica da espectrorradiometria de reflectância no estudo dos solos. Embora os 

primeiros relatos de estudos sobre o tema datem do primeiro quarto do século 

XX – por exemplo, o trabalho de Ångström (1925) –, a maior parte da literatura 

sobre o assunto foi publicada apenas a partir da década de 1960. Desde então, 

muito se acrescentou ao conhecimento das propriedades de reflectância dos 

solos, e sínteses da literatura sobre o tema foram publicadas por Baumgardner 

e Stoner (1982), Baumgardner et al. (1985), Myers (1983), Mulders (1987), Irons, 

Weissmiller e Petersen (1989), Ben-Dor, Irons e Epema (1999) e Ben-Dor (2002).

A rápida evolução dos instrumentos usados nos estudos espectrorradiomé-

tricos de reflectância ocorrida a partir de 1980, e sua disseminação em labora-

tórios em muitos países, a partir dos anos 1990, estimularam o aprofundamento 

dos conhecimentos sobre o emprego dessa técnica na identificação dos com-

ponentes presentes nos diferentes tipos de solo, assim como em suas quantifi-

cações. Desde cedo, a comunidade de pedólogos brasileiros demonstrou interesse 

nessa técnica e contribuiu significativamente para lançar o tema espectrorradio‑

metria de solos.

Atualmente há projetos de pesquisa em andamento para a construção 

de bibliotecas espectrais de solos brasileiros e pesquisas visando métodos de 

mapeamento digital de solos (Alves; Demattê; Barros, 2015; Lacerda et al., 2016; 

Rizzo et al., 2016; Romero et al., 2018; Demattê et al., 2019).

As características da reflectância dos solos decorrem da interação da 

energia eletromagnética com os componentes presentes nas camadas super-

ficiais do solo. Além da composição orgânica e mineral, outros fatores, como o 

tamanho de partículas e sua organização, são fundamentais nas propriedades 
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as variações de albedo e as declividades das curvas de reflectância podem ser medidas 

nos dois primeiros componentes. Da análise do primeiro componente, os Argissolos 

Vermelhos e os Latossolos Vermelhos Distroférricos apresentaram grande similaridade 

espectral em razão da presença dos minerais opacos, que determinaram espectros aplai-

nados sem absorções bem definidas, enquanto os Cambissolos e os Nitossolos Háplicos 

apresentaram espectros com albedo elevado e absorções bem explicitadas centradas em 

1.400 nm, 1.900 nm e 2.200 nm.

5.2 Detecção de componentes dos solos
A reflectância dos solos no VNIR e no SWIR é função de sua composição – matéria orgânica, 

minerais de argila, minerais primários, óxidos, hidróxidos, umidade etc.

De forma sintética, pode -se dizer que as absorções são devidas às transições eletrô-

nicas dos átomos e às vibrações de alongamento e de dobramento de grupos de átomos 

que formam moléculas e cristais, assunto discutido no Cap. 2 deste livro.

As absorções eletrônicas estão associadas com os minerais do solo que contêm ele-

mentos de transição. O ferro é o elemento de transição mais frequente e ocorre nos óxidos 

e hidróxidos de ferro (hematita, goethita e magnetita, por exemplo) e de ferro e titânio 

(ilmenita). As transições eletrônicas ocorrem nos comprimentos de onda do VNIR.

As vibrações fundamentais da maior parte dos componentes dos solos podem ser 

encontradas na região do SWIR, com harmônicas e combinações na região do NIR. Assim, 

por exemplo, as feições fundamentais relacionadas a muitos dos compostos da matéria 

orgânica dos solos geralmente ocorrem no SWIR ou no termal, mas suas harmônicas 

ocorrem no NIR. Minerais dos solos, como diferentes tipos de minerais de argila, têm 

assinaturas espectrais muito distintas na região do SWIR devido às fortes absorções das 

harmônicas de SO4, CO3 e OH e às combinações das feições fundamentais de, por exemplo, 

H2O e CO2.

Recomenda-se consultar o Cap. 3 para se esclarecer qualquer dúvida sobre o compor-

tamento espectral da reflectância de minerais.

5.3 Métodos de identificação dos componentes
Os espectros de reflectância de solos podem ser fontes importantes de informação qua-

litativa sobre a composição das amostras, e técnicas têm sido desenvolvidas para a 

extração dessas informações. Os atributos de muitas absorções, como posição e inten-

sidade das absorções que ocorrem no VNIR e no SWIR, podem ser claramente identifi-

cados e atribuídos a certos grupos funcionais que sabidamente pertencem a componentes 

mineralógicos. As bibliotecas espectrais de minerais, como a disponibilizada pelo USGS 

(Clark et al., 2007), são de grande utilidade para esse propósito. Em casos nos quais a com-

posição das amostras tem maior complexidade, procedimentos de classificação podem 

ser tentados, com o uso de métodos supervisionados ou não supervisionados. No método 

supervisionado, cada espectro de referência, ou endmember, do conjunto de espectros 

utilizado para treinar o algoritmo de identificação/classificação é atribuído a uma dada 

classe. No método não supervisionado, nenhum pressuposto é feito sobre o número de 

classes contidas no conjunto de amostras.
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da absorção em todos os comprimentos de onda pelos minerais opacos, porém percebe ‑se 

uma redução de albedo nos comprimentos de onda até 1.000 nm.

5.6 Identificação espectral da água
A presença de água nos espectros de reflectância do solo causa bandas de absorção cen‑

tradas em 760 nm, 970 nm, 1.190 nm, 1.450 nm e 1.940 nm e provoca decréscimo geral 

do albedo em todas as regiões do espectro eletromagnético. Essas bandas de absorção 

são identificadas como overtones e combination bands das três vibrações fundamentais da 

molécula de água.

Ångström (1925) mostrou que os filmes de água que envolvem as partículas sólidas 

do solo (água de adsorção) provocam o aumento das reflexões internas, fazendo com que 

uma porção maior da energia permaneça no solo.

O efeito da umidade na reflectância do solo tem sido objeto de muitos trabalhos de 

pesquisa, que constataram diminuições de reflectância em todo o espectro proporcionais 

ao aumento da umidade do solo. Entretanto, para solos que apresentam fortes bandas 

de absorção no visível, como os Latossolos, Bedidi et al. (1992) mostraram que os efeitos 

da umidade dependem do comprimento de onda e da posição e intensidade das feições 

espectrais da fase sólida dos solos.

É possível estimar o conteúdo de umidade de solos medindo a intensidade das bandas de 

absorção da água. Para isso, a feição centrada em 1.450 nm é a mais sensível, pois apresenta 

relação linear entre sua intensidade e o teor de água no solo, ou seja, quanto mais profunda 

é essa feição, maior é o teor de água presente. Isso pode ser verificado na Fig. 5.13, na qual 

são exibidos dois espectros de reflectância de um Latossolo Vermelho, sendo o primeiro de 

terra seca ao ar livre e o segundo da mesma amostra, só que úmida.

Ao longo de todo o espectro de reflectância, nota ‑se a redução do albedo na amostra 

úmida quando comparada à seca, mas essas diferenças não ocorrem de forma linear. Na 

porção inicial do espectro até o NIR, percebe ‑se que as diferenças decorrentes da pre‑

sença de água associadas às feições espectrais do ferro 

resultam em mudança de albedo, mas sem alterações 

da forma das feições. No SWIR, mais especificamente 

na absorção em 1.920 nm, ocorre o aprofundamento e o 

decorrente aumento na largura da banda, e, a partir daí 

até o fim do espectro, o comportamento é o mesmo veri‑

ficado em seu início, ou seja, de redução de albedo.

Porém, a partir da modelagem de integração per‑

centual dos dois espectros da Fig. 5.13, do NIR em direção 

ao SWIR, nota ‑se, para essa amostra, que a absorção cen‑

trada em 1.400 nm, que integra as absorções espectrais 

da caulinita e da água, como visto anteriormente neste 

capítulo, fica mais dissimétrica e mais larga. Com isso, 

a separação da absorção da caulinita, que apresenta seu 

mínimo em 1.390 nm, é praticamente obliterada a partir 

de 70% de umidade (espectro 30% seco na Fig.  5.14A). 
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A era moderna do sensoriamento remoto iniciou ‑se no começo dos anos 1970, 

com os programas de imageamento por satélites de cobertura global, os quais 

começaram a utilizar sensores multiespectrais configurados fundamentalmente 

para atender a dois propósitos básicos: avaliar recursos florestais e agricultura. 

Nos estudos florestais, o objetivo principal do sensoriamento remoto orbital era o 

inventário florestal em uma escala mundial, com fins de mapeamento da distri‑

buição e da localização de florestas e, quando possível, obtenção de dados sobre 

densidade, volume e tamanho das árvores, estado fitossanitário (doenças ou 

estresse hídrico), taxas de crescimento e detecção de áreas queimadas. O sucesso 

imediato alcançado nos estudos florestais incentivou o aprimoramento de sen‑

sores nos domínios espectral, espacial, temporal e radiométrico, com a conse‑

quente ampliação do espectro de aplicações de sensoriamento remoto tal como 

é conhecido atualmente.

Em sensoriamento remoto, a extração de informações sobre a vegetação 

corresponde basicamente ao registro da reflectância de folhas isoladas, a qual, 

espectralmente, é controlada pela fotossíntese quando se trata da região 

espectral do visível. A fotossíntese refere ‑se ao processo que resulta no armaze‑

namento de energia na planta, iniciando ‑se quando a radiação eletromagnética 

(REM) solar atinge os cloroplastos, uma organela presente nas células das folhas 

e que contém uma substância pigmentosa verde conhecida como clorofila. Nesse 

processo, a REM referente à região do visível é absorvida em alguns compri‑

mentos de onda e em intensidades que dependem da quantidade e da qualidade 

do pigmento fotossintético.

Os conhecimentos da interação entre luz e matéria na região da luz visível 

estenderam ‑se primeiramente à região do infravermelho, por meio de experi‑

mentos espectrorradiométricos de campo e de laboratório e, em seguida, por 

meio de sensores imageadores que operam em toda a faixa óptica do espectro 

eletromagnético solar. Os estudos nesse campo são identificados como comporta-

mento espectral da vegetação, expressão frequentemente utilizada para representar 

as propriedades e as características de reflectância, absortância e transmitância 

da REM por folhas, plantas individuais e conjunto de plantas. Por imposição da 

dinâmica temporal das propriedades fitofisionômicas e fitobiológicas e pelas 

diferenças estruturais de dosséis da vegetação, muitos experimentos foram rea‑

lizados para gerar modelos matemáticos destinados à previsão de fenômenos e 

à estimativa de parâmetros biofísicos mediante o uso de dados orbitais. Abor‑

dagens quantitativas exigem maior intimidade com os fenômenos intrínsecos 

ao processo de interação entre a REM e a matéria por parte de usuários, uma vez 

que o estabelecimento de relações empíricas ou físicas entre variáveis biofísicas 

da vegetação e dados espectrorradiométricos extraídos de imagens orbitais ou 
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volvimento da folha e mais lentamente nos estágios subsequentes, até que a coloração 

verde característica da espécie seja atingida.

Outro tipo de pigmento muito conhecido são os carotenoides, que se dividem nos 

grupos denominados carotenos e xantofilas. Os carotenos atribuem cores alaranjadas aos 

vegetais e possuem composição pura de hidrocarbonetos, contendo 40 átomos de carbono 

e sem nenhum oxigênio, enquanto as xantofilas podem atribuir cores que variam de 

amarelo a marrom ‑avermelhado e contêm em suas moléculas, além de carbono e hidro‑

gênio, grupos com a presença de oxigênio, como as hidroxilas. A cadeia carbônica do 

caroteno (Fig. 6.12) pode ter de três a 15 ligações duplas conjugadas, sendo que o compri‑

mento do cromóforo determina o espectro de absorção e a cor da molécula. No mínimo, 

sete ligações conjugadas são necessárias para a cor alaranjada aparecer. Aumentando o 

número dessas ligações, as absorções se tornam mais fortes em comprimentos de onda 

maiores, gerando as cores mais avermelhadas das folhas. Por sua vez, a antocianina, 

pigmento que pertence ao grupo dos flavonoides, é responsável pela maioria das cores 

vermelha, rosa, roxa e azul observadas nos vegetais. Ela se acumula nas camadas epi‑

dérmicas das folhas e caules e absorve intensamente a luz na região do ultravioleta B 

(280 nm a 320 nm) para proteger as folhas desses raios de alta energia, enquanto permite 

a passagem contínua dos comprimentos de luz visível. Espectros de reflectância de folhas 

com pigmento do tipo caroteno são apresentados na Fig. 6.13.

6.2 Efeitos do estresse e da deficiência de 
nutrientes na reflectância das folhas

Como mencionado anteriormente, a ação da REM solar 

incidente na vegetação referente aos comprimentos de 

onda da região do visível forma os carboidratos por meio 

de reações químicas conhecidas como fotossíntese, 

que se processam nos cloroplastos. A fotossíntese é 

facilmente vulnerável quando uma planta sofre a 

ação de um fator de estresse e, em resposta, apresenta 

sintomas de alteração nos aspectos morfológicos 

(crescimento, forma) e fisiológicos (efeitos da funcio‑

nalidade da vegetação). O estresse pode ser causado 

por diversos fatores, como ataque de insetos, doenças, 

problemas fisiológicos, condições ambientais adversas 
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Fig. 6.12 Estrutura da molécula de caroteno, formada por ligações de carbono e hidrogênio dupla
mente conjugadas
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com aqueles do NIR. Nessa figura, a linha de reflec‑

tância do solo desprovido de cobertura vegetal é a de 

valor IAF = 0,0 (leaf area index). Pela análise da figura, 

pode ‑se verificar que, com a diminuição dos valores 

de IAF, o efeito da reflectância do solo aumenta, ten‑

dendo a tornar a reflectância do dossel cada vez mais 

próxima à reflectância do solo.

6.5 Propriedades espectrais de dosséis 
 vegetais
Por causa da heterogeneidade espacial e da altura 

relativamente elevada, há grande dificuldade em 

obter medidas espectrorradiométricas de campo de 

dosséis vegetais, principalmente quando se trata de 

formações florestais ou savânicas naturais. Mesmo 

para monoculturas agrícolas que apresentam homo‑

geneidade espacial, a dificuldade na aquisição dessas 

medidas ainda persiste em razão da altura relativa‑

mente elevada que certos plantios – como milho, cana‑

‑de ‑açúcar e reflorestamentos com eucalipto ou pínus e seringueiras – atingem em suas 

fases de crescimento pleno. Para alturas superiores a 1 m, a logística de aquisição de 

dados começa a ficar bastante complicada, pois os espectrorradiômetros precisam ser 

levantados por meio de escadas ou mesmo guindastes.

Uma alternativa mais viável é o uso de sensores hiperespectrais a bordo de aeronaves 

ou espaçonaves. No final da década de 1980, o Laboratório de Propulsão a Jato (Jet Pro‑

pulsion Laboratory, JPL) da Agência Espacial dos Estados Unidos (National Aeronautics 

and Space Administration, Nasa) operou uma aeronave cuja missão era obter uma série 

de dados hiperespectrais de diferentes alvos em diversos países por meio de um sensor 

hiperespectral denominado Airbone Visible/Infrared Imaging Spectrometer (Aviris), o 

qual operava com 224 bandas no intervalo espectral de 400 nm a 2.500 nm, com largura 

média das bandas de 10 nm e resolução espacial de 20 m. O grande potencial demonstrado 

pelos dados hiperespectrais do Aviris para discriminar diferentes tipos de alvo incentivou 

a Nasa a lançar o primeiro sensor hiperespectral orbital, o Hyperion, a bordo da plata‑

forma Earth Observing ‑1 (EO ‑1). O Hyperion, lançado em 21 de novembro de 2000 e des‑

continuado em setembro de 2016, operou com 242 bandas espectrais na faixa de 400 nm 

a 2.500 nm, com resolução espacial de 30 m, largura das bandas de 10 nm e faixa de ima‑

geamento de 7,5 km de largura (Tab. 6.1) (Thenkabail; Lyon; Huete, 2012). Das 242 bandas, 

196 eram calibradas radiometricamente no intervalo de 426 nm a 2.395 nm (Galvão et al., 

2009). Entre as missões planejadas para os próximos anos, destacam ‑se os satélites Envi‑

ronmental Mapping and Analysis (EnMAP) e Hyperspectral Infrared Imager (HyspIRI), 

com melhor relação sinal/ruído em relação ao Hyperion.

O Brasil demandou a aquisição de um conjunto restrito de imagens Hyperion de determi‑

nadas localidades no período de 2000 a 2016, entre elas, o Parque Nacional de Brasília (PNB), 
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Uma das questões fundamentais para a interpretação das imagens de satélite é 

a de atribuir significado às diferentes “cores” com as quais os objetos da super-

fície são registrados. Geralmente, de posse de uma imagem colorida, procura-se 

identificar propriedades do objeto (alvo) imageado a partir de sua cor. Para isso, 

é preciso conhecer o que explica tais variações de cor entre objetos e, a partir 

desse conhecimento, inferir suas propriedades. Para a maioria dos alvos naturais, 

a  interpretação do significado físico das cores não é simples, por duas razões: 

(a) nem sempre é fácil encontrar uma correspondência biunívoca entre uma dada 

propriedade física de um objeto e seu comportamento espectral; e (b) a interação 

da radiação eletromagnética (REM) com o alvo, que resulta em diferentes intensi-

dades de energia da onda refletida e que na região do visível dá origem à sua cor, 

é afetada por inúmeros fatores externos a ele (como a geometria de aquisição, por 

exemplo) e por fatores inerentes a ele (como o teor de umidade, por exemplo, no 

caso dos solos e da vegetação, ou o estado da superfície, como é o caso dos sis-

temas aquáticos).

A interpretação do significado da variação das cores da água em imagens de 

satélite é ainda mais complexa do que para os demais alvos naturais. Há pelo 

menos cinco razões para isso:

 � a região de maior penetração de luz na água (400 nm a 500 nm) e de maior 

interação entre a REM e os componentes da coluna d’água é profundamente 

afetada pela atmosfera. Existem dados (Kirk, 2011; Mobley, 1994) indicando 

que até 90% da energia detectada sobre um corpo d’água por um sensor a 

bordo de um satélite pode ser atribuída à interferência atmosférica;

 � a transmitância da água é muito alta e espectralmente variável, o que faz com 

que a energia emergente do volume d’água integre informações relativas a 

diferentes profundidades para um mesmo corpo d’água;

 � os componentes opticamente ativos (aqueles que interagem com a REM) da 

água apresentam espectros de absorção semelhantes, o que muitas vezes torna 

difícil sua discriminação quando ocorrem simultaneamente no ambiente;

 � a reflectância da água é muito pequena, em média 4%, o que faz com que os sen-

sores disponíveis sejam muitas vezes insensíveis às mudanças sutis de suas cores;

 � a reflectância da superfície da água é mais elevada que a reflectância emer-

gente do volume e afetada por fatores como o vento e a geometria de aquisição.

Apesar de todas essas dificuldades, muitas informações úteis sobre os corpos 

d’água podem ser obtidas a partir da análise dos espectros de reflectância de 

sensoriamento remoto (Rrs) derivados de imagens orbitais. O objetivo deste 

capítulo é fornecer algumas informações sobre o comportamento espectral dos 

sistemas aquáticos como suporte à interpretação de imagens. 
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7.5 Espalhamento no ambiente aquático
O espalhamento da água pura é relacionado à flutuação da densidade e varia acentua-

damente com o comprimento de onda (Kirk, 2011). Dados experimentais mostram que o 

espalhamento da água pura varia proporcionalmente a  λ–4,32, um pouco superior a  λ–4, 

previsto pelo espalhamento Rayleigh, que se aplica às moléculas de ar. Essa discrepância 

é atribuída à variação no índice de refração da água com o comprimento de onda.

Os coeficientes de espalhamento de águas naturais são invariavelmente muito mais 

elevados que os da água pura. A Tab. 7.2 lista valores do coeficiente de espalhamento de 

águas naturais disponíveis na literatura. Apesar do número limitado de medidas, pode-se 

observar que o espalhamento das águas naturais é muitas vezes maior que o espalha-

mento da água pura.

Segundo Mobley (1994), o espalhamento nos ambientes aquáticos pode ser classi-

ficado em elástico e inelástico. O espalhamento elástico ocorre quando a REM espalhada 

pelo meio aquoso permanece com a mesma composição espectral da REM incidente. 

Por sua vez, o espalhamento inelástico ocorre quando, ao interagir com os componentes 

opticamente ativos, parte da REM é absorvida e emitida em outros comprimentos de 

onda. Para Mobley (1994), a fluorescência seria um exemplo clássico de espalhamento 

inelástico. A Tab. 7.3 exemplifica a fluorescência de diferentes pigmentos que compõem 

o fitoplâncton.

O espalhamento inelástico (fluorescência) é uma forma de proteção da célula que reduz 

o aquecimento e a degradação de proteínas da cadeia fotossintética por excesso de energia 

absorvida pelos pigmentos (Gitelson, 1992; Gitelson et al., 2000; Kirk, 2011; Lobo, 2009).

O espalhamento total das águas naturais é 

dominado pela contribuição de partículas e, portanto, 

cresce com o aumento da concentração de sedimentos 

em suspensão.

A Fig. 7.15 resume os coeficientes de retroespalha-

mento da água pura, do fitoplâncton e das partículas 

inorgânicas no intervalo compreendido entre 400 nm e 

700 nm. Pode-se observar claramente que a água pura 

tem seu máximo de espalhamento na região do azul, com 

uma queda acentuada em direção aos comprimentos de 

onda mais curtos. Por outro lado, o fitoplâncton também 

Tab. 7.2 Coeficiente de espalhamento da água pura e de alguns exemplos de águas naturais

 Sistema aquático Comprimento 
de onda (nm)

Coeficiente de 
espalhamento (b) (m–1)

Água pura 550 0,058

Lago Taihu (China) 532 20,20

Mar Tirreno 546 0,016

Oceano Índico (164 estações) 544 0,18 (média)

Mar Negro (33 estações) 544 0,41 (média)

Fonte: adaptado de Kirk (2011).

Tab. 7.3 Fluorescência de pigmentos 
fitoplanctônicos responsáveis pelo 
espalhamento inelástico dentro do 
sistema aquático

Fluorescência 
(nm)

Pigmento Tipo de 
plâncton

685 Clorofila a Todos os tipos

560-570 Ficobilina Cianobactérias

650-660 Ficocianina Cianobactérias

570-580 Ficoeritrina Cianobactérias

Fonte: Weaver e Wrigley (1994).
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Lênio Soares Galvão

Nos capítulos anteriores, a reflectância espectral dos materiais naturais ter-

restres (rochas, solos, vegetação e água) foi discutida para a faixa óptica de 

400 nm a 2.500 nm. Foram apresentados exemplos de vários espectros de reflec-

tância obtidos em laboratório e em campo com espectrorradiômetros de alta 

resolução espectral. Neste capítulo, será discutida a conexão entre o conheci-

mento estabelecido em laboratório/campo e as imagens de satélite. Em resumo, 

qual a importância de conhecer o comportamento espectral de alvos para inter-

pretar imagens obtidas por sistemas sensores a bordo de satélites?

Para responder a essa pergunta, pode-se inspecionar a Fig. 8.1, que mostra 

composições coloridas cor verdadeira (normal) e falsa cor. As imagens recobrem 

uma área localizada no município de Manduri (SP) e foram obtidas pelo sensor 

hiperespectral Hyperion, que operava a bordo do satélite Earth Observing-1 

(EO-1), da Agência Espacial dos Estados Unidos (National Aeronautics and Space 

Administration, Nasa). Quando se analisa a composição colorida cor verdadeira, 

formada por três bandas Hyperion da faixa do visível, que de certa forma coin-

cidem com a faixa de sensibilidade da visão humana, a associação entre a dis-

tribuição de cores e o mundo real é direta. Assim, na Fig. 8.1A, a vegetação verde 

da paisagem aparece em cor verde na imagem, do mesmo modo como ocorre 

nas fotografias tiradas no dia a dia com câmeras digitais. As diferentes inten-

sidades de verde observadas nessa imagem estão associadas aos plantios de 

pínus e eucalipto e aos remanescentes de floresta estacional semidecidual da 

Mata Atlântica, na Floresta Estadual de Manduri, localizada nas vizinhanças da 

cidade. Outras cores também são observadas em alvos com formas circulares, 

que, por associação com o mundo real, deduz-se que sejam pivôs de irrigação. 

Por exemplo, as diferentes variações de verde nos pivôs indicam diferentes 

quantidades de energia refletida na faixa do visível, provavelmente retratando 

culturas agrícolas distintas (milho e feijão) ou com o mesmo tipo de cultivo, mas 

em diferentes estágios fenológicos. Os solos expostos ocorrem em tonalidades 

avermelhadas, e os solos com palha (vegetação seca) revestindo a superfície apa-

recem em cores esbranquiçadas. Uma análise espectral mais refinada dos alvos 

contidos na cena poderia ser feita se outras bandas em outras faixas espectrais, 

além da faixa do visível, fossem investigadas.

Se a associação entre a distribuição de cores e o mundo real é óbvia na com-

posição colorida cor verdadeira da Fig. 8.1A, o mesmo não ocorre na composição 

colorida falsa cor da Fig. 8.1B, formada por três bandas Hyperion do infravermelho 

refletido. A prática na interpretação de imagens tem demonstrado que as compo-

sições falsa cor são geralmente mais úteis que as composições cor verdadeira para a 

identificação dos componentes de cena. Mas, para sua interpretação, pressupõe-se 

que o intérprete tenha um conhecimento básico sobre o comportamento espectral 
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8.3 Classificação e detecção de materiais nas cenas
Neste ponto da discussão, é importante separar “classificação” de “detecção” de materiais 

na cena. A maior parte das técnicas de classificação supervisionada aplicada a dados 

multiespectrais pode, também, ser aplicada a dados hiperespectrais. Entretanto, classi-

ficadores paramétricos, como máxima verossimilhança e análise discriminante linear, 

requerem a priori a seleção de atributos (por exemplo, bandas), para evitar o efeito ou 

fenômeno Hughes (Hughes, 1968). Esse fenômeno é causado pelo desequilíbrio entre o 

grande número de bandas e o número limitado de amostras de treinamento normalmente 

usadas na classificação. Em simples palavras, devido a esse fator e dependendo do classi-

ficador, o uso do conjunto total de bandas de um sensor hiperespectral pode resultar em 

perda de precisão de classificação temática, quando comparado ao uso somente de um 

subconjunto de bandas, com potencial bem definido de diferenciação de classes temá-

ticas. De acordo com Pal e Foody (2010), a seleção de atributos ou de bandas hiperespec-

trais é recomendada até mesmo para classificadores não paramétricos, como Support 

Vector Machine (SVM), que são menos sensíveis ao efeito Hughes.

É importante ressaltar também que não existe um conjunto único ou universal de 

bandas que possa resolver todos os problemas de classificação. Consequentemente, 

o processo e o número de bandas selecionadas para fins de classificação variam com a 

área de estudo. Entretanto, conforme discutido por Galvão, Formaggio e Tisot (2006) e 

Galvão et al. (2012), fixadas as condições de geometria de aquisição de dados e relação 

sinal/ruído (SNR), sensores hiperespectrais tendem a produzir melhores resultados de 

classificação do que sensores multiespectrais. Por exemplo, na Fig. 8.5, a diferenciação 

de quatro variedades de soja é mais bem definida usando dados Hyperion/EO-1 (Fig. 8.5B) 

do que usando dados simulados do AVHRR/NOAA-17 (Fig. 8.5A) a partir do Hyperion.
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Fig. 8.5 Escores resultantes de análise discriminante linear para a discriminação de quatro variedades de soja em Mato Grosso (MT) 
usando (A) dados AVHRR/NOAA-17 simulados a partir de dados Hyperion/EO-1 e (B) dados Hyperion/EO-1

Fonte: adaptado de Galvão et al. (2012).



Sé
ri

eS
 t

em
po

r
ai

S:
 

co
m

po
rt

am
en

to
 e

Sp
ec

tr
al

 
d

e 
im

ag
en

S 
m

u
lt

id
at

aS

9

Edson Eyji Sano

Elane Fiúza Borges

A interpretação de imagens de uma única data apresenta dificuldades para alvos 

que possuem marcada sazonalidade climática, pois suas reflectâncias mudam no 

decorrer do ano. Por exemplo, elaborar um mapa de uso atual da terra com imagens 

tomadas no período da seca pode levar à construção de um sistema de classes 

que, geralmente, não atenderá ao mesmo propósito quando as imagens tomadas 

forem da época chuvosa. Esse é o caso, por exemplo, dos alvos presentes nos 

biomas Cerrado e Caatinga. No Cerrado, embora a precipitação média anual seja 

em torno de 1.500 mm, sua distribuição ao longo dos meses é bastante irregular: 

seis meses de chuva e seis meses de seca, sendo comum acontecer índices de pre-

cipitação nulos nos meses de julho e agosto. Na Caatinga, a sazonalidade é mais 

marcante ainda, e a maioria da vegetação nativa é classificada como decidual, ou 

seja, perdem-se folhas em sua totalidade em determinadas épocas do ano. Uma 

das principais consequências dessa sazonalidade, em estudos que envolvem dados 

de sensoriamento remoto, é a dificuldade adicional na discriminação de classes de 

cobertura vegetal, pois um mesmo alvo pode apresentar padrões espectrais com-

pletamente diferentes em imagens obtidas em datas distintas do ano. Essa situação 

é acrescida de mais dificuldades quando a área de estudo envolve duas ou mais 

cenas, acontecendo invariavelmente uma descontinuidade de padrão espectral nas 

bordas de cenas adjacentes, caso as datas de passagem sejam muito distantes, isto 

é, representativas de distintas condições sazonais.

Um exemplo desse efeito da sazonalidade climática na resposta do padrão de 

reflectância da vegetação é mostrado nas imagens da Fig. 9.1, que correspondem 

a recortes de duas cenas do sensor OLI/Landsat-8 (órbita/ponto 215/65) do bioma 

Caatinga, mais especificamente da região central e semiárida do Estado de Per-

nambuco. As imagens foram obtidas em duas datas diferentes: uma em 14 de 

janeiro de 2015, durante a estação chuvosa, e a outra em 27 de setembro de 2015, 

no período da estação seca. Os histogramas das cenas foram ajustados um em 

relação ao outro pela técnica de equalização de histogramas. Essa técnica deve 

ser utilizada para esses casos, a fim de normalizar o brilho ou as cores das duas 

imagens. Apresentadas na forma de composições coloridas RGB, com a combi-

nação das bandas NIR (5), SWIR (6) e RED (4), a cena da época chuvosa aparece com 

um padrão de cor avermelhada muito mais intenso do que a cena da época seca. 

Isso ocorre porque, na composição colorida RGB/564 falsa cor, a vegetação verde 

aparece com a cor predominantemente avermelhada. Na área delimitada pelo 

retângulo amarelo, pode-se identificar a existência de dois padrões espectrais 

bastante distintos na estação chuvosa, mas que são pouco realçados ou quase 

não aparecem na imagem da estação seca. Isso pode representar coberturas 

vegetais que possuem tempos de resposta diferentes à incidência de chuvas, 

aquelas aparecendo em tons azulados com tempo de resposta mais lento.
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9.2 Produtos MOD13
Entre os produtos MOD13 disponibilizados, dois tipos são os mais utilizados nas análises 

multitemporais, o MOD13A1 e o MOD13Q1. A diferença entre os dois está na resolução 

espacial: 500 m para o primeiro e 250 m para o segundo. Neste capítulo, serão apresentados 

os resultados de estudos feitos com os produtos do MOD13Q1, que fornece séries temporais 

dos índices de vegetação NDVI e EVI. O NDVI é computado como (Rouse et al., 1973):

h

v

tile h12v10

0 1 2 3 4 5 6 8 119 107 12 13 14 15 16 17 19 20 2118 22 23 2524 2726 29 3332313028 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12
13
14
15
16
17

Fig. 9.2 Sistema de referência de cenas do sensor Modis. Cada quadrícula, conhecida como tile, 
corresponde a uma área de 1.200 km × 1.200 km. Uma nomenclatura típica de um tile é 
h12v10

Quadro 9.1 Conjunto de 11 produtos do sensor Modis prontos para uso relacionados com 
o balanço de energia, a vegetação e a cobertura de terras

Produtos Especificações

Produtos relacionados com o balanço de energia
MOD09 Reflectância na superfície terrestre

MOD11 Temperatura de superfície da Terra 

MOD43 Função de distribuição de reflectância bidirecional (BRDF)

MOD10 Cobertura de neve

MOD29 Geleiras

Produtos relacionados com a vegetação
MOD13 Índices de vegetação

MOD15
Índice de área foliar (IAF) e fração da radiação fotossinteti-
camente ativa (fAPAR)

MOD17 Produtividade primária bruta

Produtos relacionados com a cobertura terrestre
MOD12 Uso e cobertura da Terra

MOD14 Anomalias termais e fogo

MOD44 Conversão da cobertura vegetal

Fonte: Justice et al. (2002).
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Edson Eyji Sano

Paulo Roberto Meneses

Tati de Almeida

As imagens obtidas no intervalo de comprimentos de onda de 1 cm a 100 cm 

(faixa espectral de micro ‑ondas) são conhecidas como imagens de radar. O termo 

radar, acrônimo de radio detection and ranging (detecção e posicionamento por meio 

de ondas de rádio), advém dos primeiros instrumentos que operavam na fre‑

quência do rádio (comprimentos de onda superiores a 1 m). Posteriormente, eles 

passaram a operar na faixa de micro ‑ondas, porém o termo radar permaneceu 

inalterado. A operação nesses comprimentos de onda relativamente grandes 

apresenta um grande benefício, que é a baixa interferência das partículas 

(aerossóis) e moléculas de gases presentes na atmosfera no processo de aquisição 

de imagens. Isso significa que é rara a presença de nuvens e sombras de nuvens 

nas cenas de radar, principalmente para os comprimentos de onda superiores 

a cerca de 3 cm. Nas imagens de radar, não há o espalhamento atmosférico que 

tanto compromete as imagens baseadas nos comprimentos de onda da luz solar.

Essa possibilidade de obter imagens independentemente da presença de 

nuvens durante a passagem do sensor é uma das vantagens mais relevantes do 

sensoriamento remoto por radar, notadamente em aplicações que exigem moni‑

toramentos multitemporais, inclusive na estação chuvosa (por exemplo, monito‑

ramento do desmatamento de florestas nativas, monitoramento de derrames de 

óleo em plataformas de exploração de petróleo e previsão de safra de culturas 

agrícolas de sequeiro), ou em áreas com cobertura persistente de nuvens (por 

exemplo, norte da Amazônia e litoral do Nordeste brasileiro). Além disso, sensores 

imageadores de radar possuem a capacidade de penetrar no dossel vegetal, per‑

mitindo a discriminação de fisionomias vegetais com base nas diferenças de bio‑

massa e de estrutura, além da capacidade de penetrar nas porções superficiais do 

terreno, possibilitando estimar o conteúdo de água nos solos. Outra vantagem dos 

sensores imageadores de radar é sua independência da radiação eletromagnética 

(REM) da luz solar, o que lhes permite obter imagens noturnas ou em qualquer hora 

do dia, pois utilizam antenas que emitem sua própria REM na forma de pulsos de 

radiação, emitidos em um mesmo comprimento de onda, fase e direção. Por esse 

motivo, são também denominados sensores ativos. Sensores de radar são ainda 

os únicos a utilizar energia polarizada para extrair informações da superfície ter‑

restre ou oceânica.

Um dos exemplos mais notáveis de uso de imagens de radar foi o Projeto 

Radam (Radar da Amazônia), iniciado no começo da década de 1970. Em áreas 

de densa cobertura vegetal, como a da floresta amazônica, a decisão pelo uso 

de sensores de micro ‑ondas contornou um crucial problema, a cobertura per‑

sistente de nuvens, que impediu por muito tempo o mapeamento desse que é o 

maior bioma brasileiro. O projeto foi inicialmente programado para mapear os 

recursos naturais da Amazônia, incluindo temas como cobertura vegetal, solos, 
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faces frontais das encostas de relevo e gera sombrea‑

mentos nas faces opostas, produzindo associações de 

tons claros e escuros que criam uma ótima percepção 

visual tridimensional do relevo.

10.2.2 Dependência em relação ao comprimento 
 de onda

Os comprimentos de onda (bandas) na faixa espectral 

de micro ‑ondas das imagens de radar são identificados 

por letras maiúsculas X, C, S, L e P (Tab. 10.1). Aparen‑

temente, essas letras não trazem nenhum significado 

lógico ou prático. Suspeita‑se que o objetivo era tentar 

manter segredos militares sobre as faixas espectrais 

de operação dos primeiros sistemas de radar, desen‑

volvidos na década de 1940. Atualmente, os prin‑

cipais satélites de radar de abertura sintética (synthetic 

aperture radar, SAR) operam nas bandas X, C e L.

A escolha correta do comprimento de onda depende 

do tipo de aplicação pretendido com imagens de radar. 

Nas áreas terrestres, há sempre bastante interesse em 

mapeamento da cobertura vegetal, monitoramento de desmatamentos e mapeamento 

geológico, entre outras aplicações, ao passo que, nas áreas oceânicas, as aplicações se 

voltam para a detecção de tempestades de ondas, blocos de gelo flutuantes ou mesmo 

derrames de petróleo. É possível ver um exemplo de possibilidade de aplicação terrestre 

na Fig. 10.8, que mostra parte de uma cena do Palsar‑2/Alos‑2 da região de Florianópolis 

(SC), obtida em 4 de outubro de 2015 na banda L e polarização HH. Nessa imagem, iden‑

tificam ‑se áreas com tons de cinza muito claros, outras com tons de cinza bem escuros e 

outras ainda com tons de cinza médios. Os tons mais claros correspondem a áreas urbanas 

e estão relacionados com a presença de casas e edifícios, que atuam como refletores de 

canto, provocando uma reflexão dupla na radiação incidente. Os tons médios corres‑

pondem a formações florestais da Mata Atlântica e estão associados à maior penetração 

Inversão de relevo

Encurtamento de
rampa

Fig. 10.7 Feições de encurtamento de rampa (faixas estrei-
tas, alongadas e brilhantes) e de inversão de relevo 
(faixas mais largas e brilhantes) em imagem do 
Palsar-2/Alos-2 do litoral santa-catarinense, obtida 
em 4 de outubro de 2015

Tab. 10.1 Principais bandas espectrais utilizadas pelos sensores de radar e seus 
respectivos intervalos aproximados de comprimentos de onda. Atualmente, 
as bandas espectrais X, C e L são as mais utilizadas em sensores imageadores 
orbitais de radar

Banda espectral Intervalo de comprimento 
de onda (cm)

Intervalo de frequência 
(MHz)

X 2,4‑3,8 12.500‑7.900

C 3,8‑7,5 7.900‑4.000

S 7,5‑15 4.000‑2.000

L 15‑30 2.000‑1.000

P 30‑100 1.000‑300
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tons de cinza muito claros nas imagens de radar, em virtude de a intensidade de retorno 

da onda ser muito forte. Esse fato é exemplificado na Fig. 10.21, em que as áreas com ocor‑

rência de matas de galeria aparecem com os tons de cinza mais claros na imagem.

Solos úmidos e secos respondem de maneira oposta nas imagens de radar. Uma área 

com solos secos reflete com menos intensidade a onda de radar, porque a onda consegue 

penetrar mais profundamente no solo seco do que no solo úmido. De fato, o poder de 

penetração da onda no solo fica afetado não somente pelas variações de ε nos sucessivos 

horizontes pedológicos, mas também pelas propriedades de densidade, granulometria e 

porosidade. Em solos nos quais essas propriedades são mais heterogêneas, a penetração 

da onda pode se limitar a alguns centímetros (5‑10 cm), o que é suficiente, porém, para 

reduzir a reflectância. Por outro lado, em solos homogêneos, de granulometria mais 

grossa e alta porosidade, como solos arenosos totalmente secos, com ε = 3‑8, a onda pode 

penetrar alguns metros e interagir com materiais subjacentes de constantes dielétricas 

diferentes da do solo. Se a constante dielétrica dos solos for mais alta (ε > 8), a onda poderá 

transpassar de volta o solo e retornar ao sensor, registrando a superfície soterrada.

Um exemplo notável é mostrado nas imagens da 

Fig. 10.22, do deserto do Saara, obtidas pelo satélite 

Landsat e pela missão espacial Shuttle Imaging Radar 

(SIR‑A). Na imagem de radar, é possível identificar a pre‑

sença de um paleocanal subsuperficial que se encontra 

soterrado pela areia. Quando as areias estão secas, a 

constante dielétrica é baixa, permitindo que as ondas 

de radar penetrem no subsolo a profundidades em torno 

de 3,5  m. A identificação desse mesmo paleocanal na 

Mata de galeria

Fig. 10.21 Parte da cena de radar da região de Sinop (MT) obtida 
pelo Palsar-2/Alos-2 (banda L e polarização HH) em 
26 de setembro de 2014, mostrando as ocorrências 
de mata de galeria em tons de cinza claros devido à 
constante dielétrica alta da vegetação

A B

Fig. 10.22 (A) Imagem da composição colorida do satélite 
Landsat do deserto do Saara, no Sudão, e (B) imagem 
de radar obtida pela missão espacial SIR-A, realçando 
paleocanais de drenagem sob manto de areia seca. 
A identificação da presença de paleocanais só é 
possível devido à penetração que o pulso tem em 
areias secas com constante dielétrica baixa

Fonte: USGS (s.d.).
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Fig. 9.6 Assinaturas espectrotemporais, representadas pelo índice de vegetação realçado EVI2, de formações florestal, savânica 
e campestre (A), obtidas da Floresta Nacional de Jamanxim (PA) (B), da Reserva Ecológica de Águas Emendadas (DF) 
(C) e do Parque Nacional das Emas (GO) (D). FLO = formação florestal, SAV = formação savânica, CAM = formação 
campestre e DP = desviopadrão. Nas imagens de satélite disponibilizadas pelo Google Earth, os quadrados brancos 
representam o tamanho do pixel do MOD13Q1 (250 m × 250 m)

Fonte: LAF/Inpe.

A B

Fig. 9.1 Composições coloridas RGB das bandas 5, 6 e 4 do sensor OLI/Landsat8 da região central e semiárida do Estado de 
Pernambuco (bioma Caatinga) obtidas em (A) 14 de janeiro de 2015 (época chuvosa) e (B) 27 de setembro de 2015 
(época seca). As diferenças sazonais registradas nas imagens podem implicar mapas da cobertura vegetal distintos, 
caso um seja produzido com base na imagem da estação chuvosa e o outro seja produzido com base na imagem da 
estação seca
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