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RESUMORESUMORESUMORESUMO    

Esta tese apresenta uma parte do trabalho desenvolvido no âmbito do projecto 

AGRO130 (Utilização de imagens de satélite para cartografia automática de cortes e 

novas plantações florestais), relacionado com o desenvolvimento e teste de 

metodologias para identificação de alterações no coberto florestal provocadas por 

cortes e novas plantações, com base em dados de detecção remota.  

Na elaboração desta tese foi desenvolvida e testada uma metodologia de detecção 

automática de alterações nas classes de ocupação florestal. A metodologia foi aplicada 

em diferentes escalas, com base em imagens de satélite de grande resolução espacial 

(Landsat) e muito grande resolução espacial (IKONOS). A metodologia baseou-se numa 

análise multitemporal do índice de vegetação NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index), máscaras de exclusão e a aplicação MapUp. 

Os resultados obtidos para as diferentes escalas são bastante satisfatórios. No caso 

das imagens IKONOS, para um mapa de alterações com uma UMC de 0,5 ha, foi obtida 

uma exactidão do produtor ≃80% e uma exactidão do utilizador de ≃90%. No caso das 

áreas de teste para a imagem Landsat os mapas das alterações com a unidade mínima 

cartográfica (UMC) de 4 ha, a exactidão do produtor está próxima dos 85% e a 

exactidão do utilizador obteve valores superiores a 70%. A partir do trabalho 

desenvolvido, e ponderando as vantagens e limitações da detecção remota, pode-se 

concluir que as imagens usadas podem ser utilizadas para produção de cartografia de 

cortes e novas plantações florestais com uma boa exactidão à escala local e regional. 
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

This thesis presents a part of the work developed within the scope of the AGRO130 

project (The use of satellite images for automatic cartography of clear cuts and new 

forest plantations), related with the development and test of change detection 

methodologies using remote sensing data in forests caused by clear cuts and new 

plantations. 

In this thesis a methodology was developed and tested for automatic change detection 

of forest land cover. The methodology was applied at different scales, using satellite 

images with high resolution (Landsat) and very high resolution (IKONOS). The 

methodology is based on a multitemporal analysis of the Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI), using exclusion masks and the MapUp application. 

The results obtained for the different scales are very encouraging. In the case of 

IKONOS images, for a change detection map with a minimum mapping unit (MMU) of 

0,5 ha, the producer accuracy was 80% and the user accuracy 90%. In the case of 

Landsat image, the change detection maps with the 4 ha MMU achieved a producer 

accuracy near 85% and a user accuracy greater than 70%. From the work developed, 

and considering the advantages and limitations of a remote sensing approach, we can 

conclude that this images can be used for mapping  cuts and new forest plantations at 

the local and regional scale with good accuracy . 
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1111 INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    

1.1 Enquadramento 

O elevado valor que a vegetação apresenta para o equilíbrio do ambiente a nível global 

já não nos deixa margem para grandes dúvidas. As informações que nos vão chegando 

da comunidade científica, através dos media, têm focado cada vez mais a nossa 

atenção para as questões ambientais. O nosso vocabulário tem vindo a incorporar 

frases cada vez mais correntes, tais como, “aquecimento global”, “efeito de estufa”, 

“camada de ozono”, “raios ultravioletas”, “degelo” e “desflorestação”. Estas frases têm-

nos assaltado, cada vez com mais frequência, o que consequentemente nos desperta 

para muitas destas questões. Neste início de século, o interesse pelas questões 

ambientais tem vindo a aumentar, à medida que os efeitos negativos sobre o ambiente 

se vão tornando cada vez mais evidentes.  

Muitos destes fenómenos afectam directa ou indirectamente a paisagem, deixando a 

curto ou longo prazo, marcas ou mesmo cicatrizes difíceis de apagar. Os erros 

cometidos no passado, em termos de exploração desenfreada dos recursos naturais, 

uma atitude de despreocupação em relação às fontes poluidoras, e a crença de uma 

absorção sem limites por parte da natureza, trouxeram-nos até à situação que nos 

encontramos hoje.  

Vários esforços estão a ser feitos no sentido de mitigar os efeitos provocados pelos 

erros passados. Um dos esforços mais importantes e actuais é o protocolo assinado 

em 1997 na cidade de Quioto, por diversos países, com o intuito de reduzir as 

emissões dos gases de efeito de estufa. Depois de algumas rectificações, o Protocolo 

de Quioto teve o seu início oficial em 16 de Fevereiro de 2005, contando com a 

assinatura de 141 nações. A assinatura do Protocolo em si não é a solução, é 

necessário agora o cumprimento das medidas aprovadas, através de um planeamento 
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e de uma gestão integrada dos recursos naturais por parte de todos para que os 

objectivos se possam cumprir. 

Uma das acções que is países signatários têm de implementar, com vista ao 

cumprimento do Protocolo de Quioto é a monitorização do uso do solo, 

nomeadamente das áreas florestais, por constituírem grandes sumidouros de carbono. 

O processo de desflorestação e queima destas áreas reduz a capacidade de fixação do 

carbono, e consequentemente a capacidade de cumprimento do Protocolo. 

A Detecção Remota tem vindo a apresentar-se como uma ferramenta privilegiada para 

observar as fontes deste problema e os seus efeitos, tanto ao nível global, regional e 

local. A aplicação da Detecção Remota na monitorização ambiental é, desde há longo 

tempo, bastante comum em estudos de observação da diminuição das calotas polares, 

inundações, desertificação e, como referido, desflorestação. A observação oportuna e 

exacta destas alterações à superfície da Terra, através de imagens de detecção remota, 

providencia a base para um melhor entendimento das relações e interacções entre os 

fenómenos naturais e humanos, possibilitando um melhor planeamento e uso dos 

recursos (Lu et al., 2004). Os desenvolvimentos tecnológicos têm permitido o 

lançamento de um maior número de satélites a custos cada vez menores, levando a 

bordo sensores com diferentes características. A tecnologia tem permitido avanços ao 

nível das características dos sensores em termos da resolução espacial, espectral, 

radiométrica e temporal. Estes avanços providenciam um maior número de 

ferramentas de investigação, para a observação daqueles fenómenos a diferentes 

escalas. Das imagens de satélite disponíveis para a comunidade científica, as imagens 

obtidas pelo satélite Landsat TM têm sido as mais utilizadas para a detecção de 

alterações no coberto florestal (Barbosa et al., 2000). Não obstante, a resolução 

espacial destas imagens apenas é indicada para estudos a nível regional, não 

possibilitando a produção de cartografia a escalas locais. O aparecimento das imagens 

de satélite de muito grande resolução espacial (e.g., IKONOS, QuickBird, OrbView-3), 

vieram abrir novas perspectivas para estudos de alterações a nível local, e possibilitar a 
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avaliação da sua adequabilidade comparativamente aos sensores usados para as 

escalas regionais. Para estudos de ocupação do solo a nível global, têm sido utilizados 

satélites com sensores de média e baixa resolução espacial (e.g. MODIS e 

VEGETATION), como é o exemplo do projecto Global Land Cover 2000 – GLC2000 

(Bartholomé et al., 2002), onde foi utilizado o sensor VEGETATION do satélite Spot4. 

Neste trabalho compara-se a aplicação de imagens de satélite com diferentes 

resoluções espaciais e espectrais na detecção de alterações do coberto florestal à 

escala local e regional numa área de estudo em Portugal Continental. 

1.2 Detecção de alterações do coberto florestal com imagens de 

satélite 

O papel fundamental do ecossistema florestal no equilíbrio ambiental do planeta tem 

contribuído de forma preponderante para o aumento do número de medidas que 

possibilitem a sua monitorização de forma a quantificar este precioso recurso e avaliar 

a sua evolução. O estudo deste ecossistema e da sua dinâmica de alterações é de 

extrema importância para a comunidade, dado o seu elevado valor económico, social e 

ambiental. Devido à dinâmica frequente de alterações que este ecossistema apresenta 

em climas mediterrâneos, a sua monitorização é uma das peças fundamentais para 

estudos de evolução da paisagem, bem como para acções de planeamento e 

ordenamento do território. Para além da grande representatividade da floresta em 

Portugal (Painho e Caetano, 2006), esta consiste num ecossistema bastante dinâmico 

devido a fogos, cortes e novas plantações (Caetano et al., 2005). A diversidade de 

factores naturais e humanos que afectam constantemente os recursos florestais faz 

com que a sua vigilância deva ser efectuada em intervalos cada vez mais frequentes e 

em diferentes escalas de análise. 

De modo a monitorizar e quantificar, de uma forma rápida e economicamente viável, 

as alterações que ocorrem dentro do ecossistema florestal, é necessário recorrer às 
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novas tecnologias de informação para o desenvolvimento de metodologias automáticas 

de monitorização. As imagens de satélite, por possibilitarem uma fácil aquisição 

multitemporal a baixo custo, e pelas características espaciais e espectrais que 

apresentam, devem ser equacionadas como suporte ideal para estudos de processos 

contínuos e detecção automática de alterações, que de outra forma seriam impossíveis 

de realizar. Considerando a detecção de alterações como o processo de identificar 

diferenças de estado de um objecto ou fenómeno, observando-o em diferentes 

momentos temporais (Singh, 1989), considera-se que a detecção remota é uma 

ferramenta privilegiada para observar as diferentes fontes do problema e os seus 

efeitos a diferentes escalas de análise. No entanto, a sua aplicabilidade está 

condicionada a diversos factores, nomeadamente o tipo de alteração que se pretende 

registar, às características das imagens e da área de estudo. No que respeita ao tipo de 

alteração, Lu et al., (2004), na sua revisão sobre técnicas de detecção de alterações, 

fazem os seguintes agrupamentos: (1) alterações na ocupação e uso do solo; (2) 

alteração na vegetação ou na floresta; (3) mortalidade, desfoliação e levantamento de 

prejuízos na floresta; (4) desflorestação, regeneração e cortes selectivos; (5) alterações 

nas zonas húmidas; (6) fogos florestais; (7) alterações da paisagem; (8) alterações 

urbanas; (9) alterações ambientais e (10) outras aplicações, onde se inclui a 

monitorização de culturas agrícolas, alteração de massas de glaciares, entre outras. 

Independentemente da área de aplicação, as questões de pré-processamento das 

imagens são uns dos aspectos de maior importância e um dos mais focados pelos 

diversos autores (Townshend 1992; Jensen 1996; Vogelmann 2001; Lu et al., 2004; 

Mather 2004; Schroeder 2006). 

No que respeita às áreas florestais, as técnicas deverão ser de fácil aplicação e de 

baixo custo, porque pelas suas características, estas áreas são aquelas que apresentam 

a maior dinâmica de alteração à superfície terrestre e necessitam de uma 

monitorização constante. As metodologias de detecção de alterações foram já revistas 

por diversos autores (Singh 1989; Coppin e Bauer 1996; Jensen 1996; Mas 1999 e Lu 
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et al., 2004), e agrupadas tendo em conta diferentes abordagens. Mas (1999) agrupa 

os procedimentos de detecção de alterações em três grupos principais: (1) 

melhoramentos de imagem, (2) classificação multidata e (3) comparação de duas 

classificações independentes. Outro agrupamento generalista é apresentado por Singh 

(1989), Lunetta (2006) e Cakir et al., (2006), os quais diferenciam as técnicas de 

detecção de alterações em: (1) pré-classificação e (2) pós-classificação. Uma visão 

diferente para o agrupamento destas técnicas é apresentada por Desclée et al., (2006), 

que enumeram as técnicas por: (1) interpretação visual, (2) ao nível do pixel e (3) 

orientada por objectos. Im e Jensen (2005), agrupam as técnicas de acordo com a 

proposta de Chang et al., (2001), designadamente: (1) métodos de alteração 

melhorados e (2) métodos de detecção de alteração “de-para”. Uma classificação mais 

diferenciada é apresentada por Lu et al., (2004), numa revisão efectuada às técnicas de 

detecção de alterações de ocupação do solo, onde os autores apresentam e descrevem 

as técnicas de detecção de alterações em 7 categorias distintas: 

 (1) Álgebra – inclui, entre outras, técnicas de subtracção, razão, regressão de 

imagens, índices de vegetação, análise de vectores de alteração (AVA) e subtracção do 

Background. Estes algoritmos têm como característica comum a necessidade de definir 

um limiar para definir as alterações. Esta característica comum é também uma 

desvantagem, devido à dificuldade de definir esse limiar a priori. É também uma 

desvantagem destas técnicas, a ausência de uma matriz de alteração “de-para”, 

excepto para a técnica AVA; 

(2) Transformação – nesta categoria está incluída a técnica de análise de componentes 

principais (ACP), Tasselled cap (KT), Gramm-Schmith (GS) e Qui-quadrado. Uma das 

vantagens deste método é a eliminação da correlação entre bandas espectrais (após os 

seu mapeamento num novo espaço dimensional), aumentando assim a discriminação 

entre as áreas de alteração e não alteração. Este método tem como desvantagem, a 

necessidade de definir um limiar para detectar as alterações, e a dificuldade de 



    6 

interpretação da informação existente bandas espectrais, quando transformadas num 

novo espaço dimensional. 

(3) Classificação – engloba a comparação pós-classificação, análise combinada 

espaço-temporal, algoritmo de máxima verosimilhança, detecção de alterações usando 

classificação não assistida, detecção de alterações híbrida e redes neuronais. Estes 

métodos baseiam-se na classificação de imagens, onde a qualidade e quantidade das 

amostras de treino têm um papel crucial para a produção de mapas com elevada 

exactidão temática. A grande vantagem destes métodos é a obtenção de uma matriz 

de alteração, a redução do impacto da atmosfera nos resultados e das diferenças 

ambientais entre as imagens; 

(4) Modelos avançados –incluem-se nesta categoria o modelo de reflectâncias de Li-

Strahler, modelos de misturas espectrais e métodos de parâmetros biofísicos. Nestes 

modelos, os valores de reflectância são normalmente convertidos para parâmetros 

físicos ou fracções, através de modelos lineares ou não lineares. Estes parâmetros 

transformados, são normalmente mais intuitivos, e de onde se extrai mais facilmente 

informação sobre a vegetação comparativamente às assinaturas espectrais. A 

desvantagem destes modelos é a dificuldade e o tempo necessário para o 

desenvolvimento de modelos adequados para a conversão dos valores de reflectâncias 

em parâmetros biofísicos; 

(5) Sistemas de informação Geográfica (SIG) – aqui incluem-se as técnicas combinadas 

com recurso a SIG e Detecção Remota e métodos puros com recurso a SIG. A vantagem 

deste método é a possibilidade de incorporar dados de diferentes fontes, em 

aplicações de detecção de alterações. A incorporação de dados com diferentes níveis 

de exactidão e de diferentes formatos, afectam frequentemente os resultados da 

detecção de alterações, pelo que a sua incorporação deve ser criteriosa e cuidada; 

(6) Análise visual – esta categoria engloba o uso de compósitos multitemporais para a 

interpretação visual das alterações e a sua delineação no ecrã. Este método pode 
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usufruir de toda a experiência e conhecimento do analista para a interpretação das 

imagens e identificação das classes de ocupação do solo. A maior desvantagem deste 

método é o seu custo em termos de tempo, necessário para a interpretação de grandes 

áreas. Através deste método existe ainda a dificuldade de fornecer com detalhe as 

trajectórias de alteração; 

(7) Outras abordagens – nesta categoria foram incluídos os métodos que não se 

enquadram em nenhuma das categorias anteriores, ou que não foram postos 

frequentemente em prática, com é o caso das curvas de alteração e métodos 

geoestatísticos. 

As técnicas englobadas na categoria de Álgebra (Lu et al., 2004), nomeadamente a 

diferença entre índices de vegetação através da definição de limiares, têm sido 

largamente utilizadas para o estudo da dinâmica florestal. A diferença entre índices de 

vegetação, em particular o Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), apresenta-

se como uma técnica de aplicação simples e fácil compreensão (Gao, 1996), e 

simultaneamente de elevado potencial. A grande desvantagem desta técnica é a de não 

apresentar uma matriz de alterações, imprescindível para a classificação e 

quantificação do tipo de alteração. Neste sentido surge a necessidade de colmatar esta 

limitação, para que, a aplicação desta técnica possa apresentar uma matriz de 

alterações através das imagens de satélite. Este tipo de solução não foi encontrado na 

bibliografia consultada. Assim, o desenvolvimento de novas metodologias de detecção 

de alterações do coberto vegetal, irão tornar mais expedito e eficiente o processo de 

produção e actualização cartográfica, que por sua vez irá permitir a tomada de 

decisões políticas, sociais e económicas, fundamentadas com base em informação 

actual.  

Neste trabalho apresenta-se uma metodologia para detecção de alterações do coberto 

florestal, e actualização sistemática de mapas de ocupação do solo, que combina as 
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vantagens da técnica de detecção de alterações através do NDVI e a produção de uma 

matriz de alterações de ocupação do solo entre dois momentos temporais. 

1.3 Aplicações interactivas na Internet para análise de dados derivados 

de Detecção Remota 

Desde o início da década de 70, com o nascimento da ARPANET1, que a 

disponibilização de conteúdos através da ciberespaço tem sofrido uma vertiginosa 

evolução ao logo dos 35 anos da sua existência. A Internet como hoje é conhecida, 

chega aos quatro cantos do Mundo, e é um meio privilegiado de comunicação global. 

A evolução que se tem verificado ao nível das tecnologias tem possibilitado a 

distribuição de conteúdos on-line de uma forma mais alargada e cada vez mais 

elaborada. 

Vários ramos das ciências têm utilizado a Internet, aproveitando a sua distribuição 

geográfica e as suas potencialidades, na divulgação do conhecimento. Para alcançar 

todo esse manancial de informação os utilizadores necessitam apenas de um 

computador com uma ligação à Internet e um browser2. 

Uma das grandes vantagens da Internet é o facto de muitos dos conteúdos nela 

existente, estarem disponíveis 24 horas por dia e poderem ser acedidos sem custos 

adicionais para o utilizador, para além dos custos naturalmente inerentes ao 

funcionamento dos recursos utilizados para o acesso à informação. 

Actualmente são disponibilizados em vários sítios da Internet, dados geográficos 

georeferênciados em formato vectorial e matricial, onde o utilizador pode interagir 

directamente ou descarregar esses dados para posterior análise e visualização. 

                                               

1 ARPANET - Percursora da Internet criada pela United States Defense Advanced Research Project 

Agency. 

2 Browser – Software utilizado para a navegação dos conteudos na Internet. 
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Os recursos sobre Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e a Detecção Remota (DR), 

começaram a surgir com mais frequência e com uma maior divulgação, o que levou a 

uma crescente procura de dados geográficos vectoriais e matriciais, não só por 

pessoas familiarizadas com estes conceitos, mas também por pessoas que não têm 

qualquer experiência nestes ambientes. A quantificação exacta desses recursos é uma 

tarefa difícil, se não impossível, dada a dimensão, riqueza e variedade dos conteúdos 

existentes actualmente nesta matéria. Outras variáveis podem igualmente afectar esta 

tentativa de quantificação, como a “simples” escolha do motor de pesquisa, a língua 

nativa em que a página está escrita e as palavras-chave utilizadas nessa mesma 

pesquisa. 

Com a crescente procura de conteúdos georeferênciados, surgiu também uma forte 

necessidade no desenvolvimento de ferramentas analíticas e fáceis de utilizar, para a 

visualização de imagens de detecção remota e dados de SIG. O desenvolvimento de 

ferramentas baseadas nas tecnologias da Internet é uma potencial solução para as 

muitas limitações correntes da adopção de técnicas geoespaciais (Tsou, 2001). Os 

softwares e ferramentas existentes, (comerciais ou não comercias), para análise de 

dados de Detecção Remota, necessitam normalmente de algum tempo de 

aprendizagem e de pessoas especializadas. No caso de software’s comerciais ainda 

têm a agravante do investimento necessário para adquirir o software. 

No início do desenvolvimento de aplicações on-line de Detecção Remota, estas eram 

fundamentalmente para efeitos de visualização e catalogação dos recursos disponíveis, 

muito poucas ferramentas possibilitavam funções avançadas de detecção remota, 

como seja, a visualização de múltiplas bandas, visualização de imagens 

georeferênciadas, sobreposição de imagens e detecção de alterações, etc. (Tsou, 

2001). Com a evolução da indústria do SIG e Detecção Remota, a evolução no campo 

das linguagens de programação para a Internet, o aumento da largura de banda 

disponível, a capacidade de disponibilização de conteúdos aumentou substancialmente 

possibilitando interacções com o utilizador que até aqui eram impossíveis. A 
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programação Java foi uma das ferramentas que contribuiu para o desenvolvimento de 

funções de análise on-line.  

Numa tentativa de quantificar os recursos mais relevantes existentes na Internet, foi 

efectuada uma pesquisa exaustiva com o objectivo de encontrar aplicações que 

permitissem on-line efectuar análises em imagens de satélite, com a condicionante de 

que estas aplicações fossem de fácil utilização. Depois de efectuada a pesquisa e 

catalogados os diversos resultados, verificou-se uma riqueza de conteúdos muito 

diversificados, mas que na maioria dos casos se encontram aquém dos objectivos que 

nos propusemos atingir. Das aplicação encontradas que se encontravam mais 

próximas dos objectivos propostos foram as seguintes: 

• HyperLens 

• HyperTool 

• Analytical Tools 

• Geoscience Australia - Image processing online 

• Portugal visto do Céu 

• ImageJ 

Uma descrição mais detalhada de cada uma das aplicações e respectivo endereço é 

apresentada no Anexo 1. Das aplicações encontradas as que apresentam um maior 

número de funções analíticas, foram desenvolvidas em ambiente Java. As funções 

encontradas vão desde a apresentação de imagens em diferentes composições 

coloridas, definidas interactivamente pelo utilizador, cálculo de índices de vegetação, 

sobreposição de imagens utilizando transparência, filtros passa alto e passa baixo e 

comparação de imagens. Embora no decorrer deste trabalho fosse possível verificar, a 

existência de recursos interactivos de análise baseados principalmente em linguagem 

de programação Java, com níveis de interacção e análise bastante aceitáveis, a oferta 

direccionada para o utilizador comum, não foi cumprida na sua totalidade. 
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Para este trabalho foi desenvolvida uma aplicação em Java de forma a prestar ao 

cidadão, ferramentas simples para a extracção de informação útil a partir das imagens 

de satélite, demonstrando assim o potencial das imagens de satélite para a detecção 

de alterações. 

1.4 Motivações 

De um modo geral, os estudos de monitorização das alterações do coberto florestal 

têm-se focado primordialmente na detecção de classes particulares, com maior 

incidência nas áreas ardidas. A abordagem multitemporal tem sido a mais utilizada 

para a detecção de decréscimos acentuados de vegetação entre duas datas (Cohen et 

al., 1998; Franklin et al., 2002; Rogan et al., 2002; Matricardi et al., 2001; Ochego, 

2003; Armas e Caetano, 2005). O recurso a técnicas inseridas na categoria de Álgebra, 

é prática frequente, sendo a diferença entre índices de vegetação, em particular o 

NDVI, o método mais utilizado (Ochego, 2003; Cakir et al., 2006). 

Este método de detecção de alterações tem vindo a ser utilizado com sucesso pelo 

Grupo de Detecção Remota do Instituto Geográfico Português (IGP), (Barbosa et al., 

2000; Caetano et al., 2000; Santos, et al., 1999; Armas e Caetano, 2005) e por outros 

autores (Daryaei, 2003; Gong, 2002; Salvador et al., 2000), razão pela qual foi o 

método seleccionado. 

A nível nacional, têm sido efectuados alguns estudos para a detecção automática de 

alterações de vegetação, embora à semelhança do que acontece em outros países, não 

tem sido dada ênfase à identificação das diferentes géneses de alteração, sendo estes 

estudos normalmente direccionados para apenas um tipo de alteração, como é o 

exemplo da cartografia de áreas queimadas 2005 – MODIS, produzida pela Direcção 

Geral dos Recursos Florestais (DGRF). Foi também identificada a nível nacional uma 

lacuna na identificação das transições entre classes de ocupação do solo nas zonas de 

alteração. O trabalho de investigação realizado na área da detecção de alterações por 

Armas e Caetano em 2005, para satélites de média e baixa resolução, vieram reafirmar 
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a importância desta temática, e ao mesmo tempo abrir caminho para que estudos 

utilizando satélites de alta e muito alta resolução pudessem surgir, fazendo assim a 

ponte entre as diferentes resoluções espaciais. 

O reduzido número de estudos de detecção automática de alterações que contemplem: 

(1) diferentes escalas de monitorização (local e regional), (2) diferentes sensores de 

muito alta e alta resolução (e.g., IKONOS e Landsat 5), (3) identificação dos factores 

que levaram à alteração (corte, nova plantação ou fogo), e (4) produção de uma matriz 

de alterações entre classes de ocupação do solo, surgem como as principais 

motivações para o estudo efectuado. 

Verificou-se ainda pela pesquisa efectuada on-line, em busca de aplicações 

interactivas na  Internet para análise de dados derivados de Detecção Remota, que 

existe ainda espaço para criação destas aplicações, que acompanhadas com outros 

recursos interactivos, possam cativar o interesse de um maior número de utilizadores 

do ciberespaço para este ramo da ciência que é a Detecção Remota. 

Do resultado obtido pela pesquisa efectuada a aplicações on-line para análise de 

imagens de detecção remota direccionadas ao cidadão, surgiu também a motivação 

para o desenvolvimento de uma aplicação que se enquadra-se nas características 

referidas anteriormente. 

1.5 Objectivos 

A presente tese foi elaborada no âmbito do projecto “Utilização de imagens de satélite 

para cartografia automática de cortes e novas plantações florestais” (AGRO130). Este 

projecto, financiado pelo programa AGRO, medida 8 – Desenvolvimento Tecnológico e 

Demonstração, acção 8.1 – Desenvolvimento Experimental e Demonstração (DE&D), 

desenvolveu-se ao abrigo de uma parceria entre o Instituto Geográfico Português (IGP) 

e a Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF). 
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Tendo em conta as motivações anteriormente referidas, as quais impulsionaram os 

desenvolvimentos da tese, foram traçados os seguintes objectivos: 

1. Desenvolvimento e teste de uma metodologia de detecção automática de 

alterações no coberto florestal, com base no índice de vegetação – Normalized 

difference Vegetation Index (NDVI) derivados a partir de imagens de satélite 

Landsat e IKONOS, a qual incorpora uma matriz de transições entre classes de 

ocupação do solo nas zonas de decréscimo do coberto vegetal. 

2. A metodologia desenvolvida será testada para uma área de estudo onde serão 

produzidos mapas de alterações para duas escalas de análise (Local e 

Regional). 

3.  Serão analisados os resultados obtidos para cada um dos sensores utilizados 

para este estudo (muito alta resolução espacial e grande resolução espacial) de 

forma a concluir acerca da adequabilidade de cada sensor na detecção 

automática de alterações às escalas previamente definidas. 

4. Aferir a exactidão alcançada dos mapas de alterações produzidos com Landsat 

e IKONOS para as escalas respectivas. 

5. Avaliar a relação entre a variação da unidade mínima cartográfica (UMC), a 

resolução das imagens utilizadas e os resultados obtidos para as exactidões 

específicas do utilizador e produtor nas diferentes escalas de análise.  

6. Depois de aplicada a metodologia serão identificados os pontos fortes e fracos 

desta abordagem e propor caso se conclua necessário, novas abordagens de 

detecção automática de alterações que possam contornar os aspectos menos 

positivos encontrados. 

7. Utilização da Internet como ferramenta de interacção entre produtores e 

utilizadores de informação. Neste ponto será desenvolvida uma aplicação para 

análise de imagens de satélite através de programação em Java, direccionada a 
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utilizadores não experientes, de forma a que estes possam efectuar a detecção 

de alterações com imagens de satélite. 

1.6 Estrutura da dissertação 

A dissertação está organizada em 5 capítulos, no presente capítulo é apresentado o 

enquadramento da tese, a recolha bibliográfica das principais abordagens existentes 

de detecção automática de alterações, com base em imagens de satélite de grande e 

muito grande resolução espacial. Das abordagens existentes foi dada ênfase à 

detecção de alterações com base no índice de vegetação NDVI. Através desta recolha 

foi caracterizado o estado actual do conhecimento científico nesta área. Foi também 

efectuada uma quantificação de aplicações interactivas na Internet para análise de 

dados derivados de Detecção Remota. Posteriormente foram definidas as motivações e 

objectivos desta tese. 

No capítulo 2 (Conjunto de dados geográficos) é definida e descrita a área de estudo 

usada para a realização da detecção de alterações e dada uma breve justificação da 

escolha desta área. Neste capítulo são ainda descritos os dados de base e auxiliares 

usados para o desenvolvimento e teste da metodologia de detecção de alterações 

desenvolvida. 

Será apresentado no capítulo 3, a metodologia multiescala para a monitorização do 

coberto florestal, que para além de detectar alterações identifica o seu tipo (i.e., fogos, 

cortes, novas plantações). Neste capítulo desenvolve-se e testa-se a metodologia na 

detecção automática de alterações nas classes de ocupação florestal a diferentes 

escalas. A detecção é feita com base em imagens de muito grande resolução espacial 

(IKONOS), adequadas para escalas locais (1:10 000), e em imagens de satélite de 

grande resolução espacial (Landsat), adequadas para produção de cartografia a escalas 

regionais (1:100 000). A abordagem metodológica irá basear-se numa análise 

multitemporal do índice de vegetação NDVI para cada uma das imagens, 

conjuntamente com a classificação da ocupação do solo para cada uma das imagens, 
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que posteriormente será usada para a criação de classes de exclusão e produção da 

matriz de alteração. 

O capítulo 4 é dedicado à apresentação e discussão dos resultados que foram obtidos 

para os diferentes sensores, escalas e unidades mínimas cartografadas (UMC). Neste 

capítulo pretende-se concluir acerca da aptidão dos diferentes sensores usados 

(Landsat e IKONOS), assim como a apresentação das unidades mínimas adequadas 

para cada um dos sensores e escalas de utilização. Neste capítulo de resultados é 

ainda apresentada a aplicação desenvolvida em Java para a detecção de alterações com 

base em imagens de satélite. 

As conclusões serão efectuadas no capítulo 5, onde são descritos os pontos positivos e 

negativos encontrados na metodologia desenvolvida. 
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Neste capítulo é definida a área de estudo que serviu de base para detecção 

automática de alterações do coberto florestal com imagens de satélite de grande e 

muito grande resolução espacial. Dentro deste capítulo são ainda descritos os dados 

de base, constituídos pelas imagens de satélite (IKONOS e Landsat 5), e os dados 

auxiliares usados para este estudo. 

2.1 Descrição da área de estudo 

A área de estudo para a análise regional está distribuída entre os distritos da Guarda, 

Castelo Branco, Viseu e Coimbra, na qual predomina a classe florestal. Esta área de 

estudo tem uma extensão de 2 763 959,85 ha. Para a análise local foram definidas 

três subáreas que se definiram como zona 1, 2 e 3 com uma área de 10 643, 11 403 e 

9 687 ha, respectivamente. Estas subáreas localizam-se maioritariamente no Distrito 

de Castelo Branco. A área de estudo (correspondente à imagem Landsat utilizada) bem 

como as zonas 1, 2 e 3 (correspondentes às imagens IKONOS) encontram-se 

representadas na Figura 1. 

 

Figura 1. Localização das áreas de estudo. 

A área de estudo foi escolhida pela sua grande dinâmica de alterações no que 

concerne a cortes e novas plantações florestais, possibilitando assim o teste de 
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aplicação da metodologia de detecção automática de cortes e novas plantações 

florestais. 

2.2 Descrição dos dados 

Neste subcapítulo faz-se a apresentação do conjunto de dado geográficos, quer dos 

dados usado como base (imagens) quer os dados usados como auxiliares, utilizados 

para produzir os mapas de cortes e novas plantações florestais. 

2.2.1 Dados de base 

Para testar a metodologia de detecção de cortes e novas plantações foram adquiridas 

imagens de satélite de grande resolução espacial (Landsat) e de muito grande 

resolução espacial (IKONOS). Na Tabela 1, encontram-se descrita a resolução espacial, 

espectral e temporal de cada um dos sensores utilizados. 

Característica Landsat IKONOS 

Resolução espacial (m) 25 4 

Resolução espectral (bandas) 1, 2, 3, 4, 5 e7 1, 2, 3 e 4 

Resolução temporal (dias) 16 Aquisição programada 

Tabela 1. Características das imagens de satélite utilizadas. 

Para ambos os sensores foram usadas imagens multiespectrais, constituídas pelas 

bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 no caso do Landsat, e pelas bandas 1 a 4 no caso do IKONOS. 

Para este último foi utilizado o produto comercial Geo Ortho Kit. As imagens usadas 

neste projecto restringem-se aos anos de 2004 e 2005. As respectivas características 

e parâmetros de aquisição encontram-se descritos nas Tabela 2 para o Landsat e na 

Tabela 3 para o satélite IKONOS. 
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Data de aquisição Sensor Path/Row Elevação solar Azimute solar 

08/10/2003 TM 203/32 39,64º 150,54º 

24/09/2004 TM 203/32 44,00º 148,00º 

26/08/2005 TM 203/32 53,50º 138,92º 

Tabela 2. Parâmetros de aquisição das imagens Landsat-5 TM. 

 

Data de aquisição Zona Lat./Long. Elevação solar Azimute solar 

09/04/2004 1 39,99/-8,12 56,22685º 155,6080º 

09/12/2005 1 39,99/-8,12 25,78742º 164,3216º 

30/06/2004 2 40,01/-7,89 68,09169º 133,7908º 

09/12/2005 2 40,01/-7,89 25,80214º 164,5013º 

10/12/2003 3 40,19/-7,65 26,40196º 167,1217º 

05/08/2004 3 40,19/-7,65 64,00504º 147,1081º 

Tabela 3. Parâmetros de aquisição das imagens IKONOS. 

Uma questão a ter em conta em estudos de detecção de alterações é a data de 

aquisição dos pares de imagens que serão usados nesses estudos. Para estudos que 

incluam imagens de diferentes anos, estas devem ser escolhidas em datas de 

aniversário (coincidência entre as datas de diferentes anos) ou o mais próximo possível 

dessa data (Singh 1989; Jensen 1996; Fung e Siu, 2000; Coppin, et al., 2004; Lu, et al., 

2004; Cakir, et al., 2006; Desclée, et al., 2006). A questão das datas de aniversário é 

importante, já que nessas datas, as condições de aquisição das imagens são 

teoricamente as mais próximas possíveis, minimizando assim diferenças provocadas 

pelas iluminação, elevação solar, azimute solar, hora do dia, assim como diferenças 

nas condições atmosféricas, meteorológicas, estado fenológico da vegetação e 

diferenças nos níveis de água em lagos e rios. Na Tabela 2, é possível verificar as datas 

de aquisição das imagens Landsat. Embora não fosse possível obter para este projecto 
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as diferentes imagens em data de aniversário, elas são relativamente próximas, não 

diferindo mais de um mês e meio entre elas. Na Tabela 3, podemos verificar que os 

pares de imagens IKONOS disponíveis para este trabalho, têm nas datas de aquisição 

um grande desfasamento, diferindo no mínimo, 5 meses para as imagens da zona 2, e 

o máximo de 8 meses para as imagens da zona 1 e 3. Esta diferença levanta algumas 

questões já referidas anteriormente em relação a detecção de alterações. 

Outra das questões a ter em conta na utilização das imagens de satélite para a 

detecção de alterações é a escala de análise e a resolução espacial das imagens. Na 

Figura 2, apresentam-se a título de exemplo, duas imagens que representam a mesma 

área geográfica, adquiridas pelo satélite IKONOS (muito grande resolução espacial) e 

pelo satélite Landsat (grande resolução espacial). A figura demonstra que as imagens 

IKONOS são mais adequadas para trabalhar à escala local onde é necessário um maior 

grau de pormenor, enquanto que as imagens Landsat são mais direccionadas para 

estudos a nível regional, já que não apresentam o grau de pormenor necessário para 

as escalas locais. 

    

Figura 2. Imagens IKONOS (à esquerda), e Landsat (à direita) da mesma área geográfica e usando 

a mesma composição colorida (RGB: 432). 

As diferenças da resolução espacial entre os dois sensores (IKONOS e Landsat), é 

também uma questão importante, e de onde pode advir diferenças no processamento 

da informação e nos resultados obtidos. Se pensarmos na informação obtida pela 
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resolução de 4m apresentada pelo Satélite IKONOS, comparativamente aos 25m do 

satélite Landsat, facilmente nos apercebemos que alguns dos objectos identificados 

por uma e outra imagem serão diferentes. A maior sensibilidade do sensor IKONOS, 

poderá trazer vantagens na identificação de alterações de menor dimensão, mas 

poderá também induzir a que sejam detectadas falsa alterações. A resolução do 

Landsat por outro lado terá a desvantagem de não detectar alterações de menor 

dimensão comparativamente ao IKONOS, mas em contrapartida a indução de falsas 

alterações poderá ser menor. 

2.2.2 Dados auxiliares 

A maioria dos dados auxiliares foram utilizados na fase de pré-processamento, mais 

especificamente na correcção geométrica das imagens (ortorrectificação). Na Tabela 4, 

são apresentados os dados auxiliares usados neste estudo. Para permitir o 

enquadramento da área de estudo no território nacional foram utilizados os distritos 

da Carta Administrativa de Portugal Continental (CAOP), versão 5.0. 

Dados auxiliares 
Data de 

referência 
Proprietário Escala 

Resolução (m) / 

Distância 

mínima entre 

linhas (m) 

Formato 

MDT  - IGP 1: 10 000 5 Raster 

MDT  - IGP 1: 50 000 25 Raster 

SCN 2000 IGP 1:10 000 5 Vectorial 

Imagem Landsat 05/09/00 IA 1:100 000 25 Raster 

Imagens aéreas 2004-6 IGP/DGRF 1: 5 000 0,5 Raster 

CORINE Land Cover 2000 IA 1: 100 000 100 Vectorial 

IGP – Instituto Geográfico Português; IA – Instituto do Ambiente; DGRF – Direcção Geral dos Recursos 

Florestais, MDT – Modelo Digital do Terreno, SCN – Série cartográfica Nacional. 

Tabela 4. Dados auxiliares utilizados na ortorrectificação das imagens. 
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3333 MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS    

Para atingir o objectivo de produzir cartografia multiescala de cortes e novas 

plantações, foi desenvolvida uma metodologia cujo princípio se baseia na comparação 

de imagens de dois momentos temporais utilizando a diferença de NDVI entre elas. A 

metodologia é constituída por um conjunto de 6 módulos fundamentais de operações 

(Figura 3). 

 

Figura 3. Fluxograma da metodologia desenvolvida para detecção automática de cortes e novas 

plantações florestais. 

No primeiro módulo, módulo de pré-processamento, as imagens de 2004 e de 2005 

são corrigidas de distorções geométricas e radiométricas. Neste módulo efectua-se a 

correcção radiométrica das imagens com recurso aos parâmetros definidos por Taylor 

(2004) para as imagens IKONOS e por Williams (2006), para as imagens Landsat. Após 

o pré-processamento as imagens passam para o módulo 2, onde são classificadas por 

intermédio do ISODATA (algoritmo de classificação não assistida). Neste módulo 

traduz-se a informação espectral em classes que posteriormente são etiquetadas com 

as classes de ocupação do solo. As classes de ocupação definidas foram as seguintes: 

(1) Artificial + Solo; (2) Agrícola; (3) Floresta; (4) Matos; (5) Área Ardida e (6) Água + 

Sombra. 
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O terceiro módulo utiliza os mapas de ocupação do solo, produzidos no módulo 

anterior, para definir máscaras de análise. As máscaras são construídas com base em 

classes de exclusão e classes de interesse definidas para cada um dos momentos 

temporais. Como classes de exclusão, foram escolhidas classes que seriam 

identificadas pela metodologia como áreas de alteração, mas onde a probabilidade de 

acorrer uma alteração florestal é baixa. Esta situação pode ocorrer por exemplo em 

áreas agrícolas devido a variações no desenvolvimento das culturas. Como classes de 

interesse, foram escolhidas classes onde a probabilidade de ocorrência de alterações 

florestais é maior e a identificação de cortes e novas plantações é mais provável. Um 

exemplo concreto de classes de interesse é a ocupação florestal e os matos. 

O módulo 4 corresponde à utilização da aplicação MapUP (Nunes et al., 2001), que 

identifica automaticamente os decréscimos de vegetação ocorridos entre dois 

momentos temporais. Os decréscimos são detectados, através da diferença do NDVI 

para cada uma das imagens e utilizando um valor de desvio padrão (σ) como limiar. 

Este limiar é definido pelo utilizador e representa a sensibilidade na detecção de 

alterações. Quanto maior o desvio padrão, menor a sensibilidade e vice-versa.  

No módulo 5 os resultados do MapUP são combinados com a classificação das 

imagens para identificar o tipo de decréscimo detectado (corte, fogo ou nova 

plantação). A identificação do tipo de alteração baseia-se nas seguintes regras: (1) ser 

Corte implica, ser Floresta em 2004 e Corte em 2005; (2) Novas-Plantações implica, 

ser Matos em 2004 e Corte em 2005 e (3) Fogo implica, Fogo em 2005. Concluído o 

módulo 5 os dados resultantes passam para o módulo 6 onde são submetidos a um 

processo de transformação do modelo raster para o modelo vectorial. 

Nos subcapítulos seguintes são descritos com maior detalhe os vários módulos 

constituintes da metodologia. 
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3.1 Pré-processamento das imagens 

O módulo de pré-processamento tem como principal objectivo melhorar a qualidade 

das imagens de satélite, reduzindo possíveis erros introduzidos no momento de 

aquisição dos dados pelo sensor. O pré-processamento engloba dois tipos de 

correcção, radiométrica e geométrica. 

3.1.1 Correcção radiométrica 

Os valores de radiância registados pelo sensor, não representam valores puros do 

objecto que lhes deu origem. Normalmente isto acontece devido ao ruído (erro) que 

entra no sistema e que pode ter várias origens (e.g. atmosfera, topografia). A 

correcção radiométrica tem como objectivo a eliminação ou minimização desse ruído. 

O tipo de correcção radiométrica a aplicar a uma imagem digital varia consoante o tipo 

de sensor utilizado (Lillesand, 2000) e com o tipo de estudo que se está a desenvolver. 

Na prática e em trabalhos de cartografia de ocupação do solo a correcção radiométrica 

é apenas aconselhável em zonas de relevo e em estudos multitemporais que envolvam 

a comparação directa de imagens adquiridas em momentos diferentes (Caetano, 

1995). 

Neste projecto foi aplicada a conversão de números digitais para reflectâncias no topo 

da atmosfera (ToA), de modo a reduzir o ruído e as diferenças de iluminação entre as 

imagens, normalizando a irradiância solar. No caso das imagens Landsat esta 

normalização foi efectuada utilizando os valores dos parâmetros gain e offset, 

fornecidos nos respectivos metadados, e utilizando o procedimento descrito por 

Williams (2006). No caso das imagens IKONOS foram usados os valores fornecidos pela 

European Space Imaging em Taylor (2004).  

A conversão de números digitais (ND), para ToA é realizada em dois passos. O 

primeiro passo consiste na conversão de ND para unidades de radiância (Lλ) utilizando 

a Equação 1 (Chen, 2005). 
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corrigidocorrigido BNDGL +×=λ  Equação 1 

Em que: 

Gcorrigido = Gain em W.m2.sr.µm; 

Bcorrigido = Bias em W.m2.sr.µm; 

ND = Numero Digital. 

O segundo passo consiste em calcular a reflectância (ρ), para cada banda do sensor, 

utilizando a Equação 2 (Mather, 2004): 

ssE

Ld

ϑ
πρ

cos

2

=  Equação 2 

Em que: 

d = distância Terra-Sol em unidades astronómicas (AU); 

L = Radiância (W/m2.sr.µm); 

Es = Irradiância exo-atmosférica (W/m2.sr.µm); 

ϑs = Ângulo zenital solar. 

Não foi aplicada qualquer correcção atmosférica em nenhuma imagem por se ter 

verificado que em todas as imagens a atmosfera era uniforme, com excepção de 

algumas zonas com nuvens numa imagem Landsat para a qual foi utilizada uma 

máscara de exclusão. As áreas de estudo têm zonas com topografia acentuada, 

requerendo a aplicação de estratégias para redução do efeito topográfico, como é o 

caso da utilização do NDVI. A utilização de índices de vegetação para detecção de 

alterações enfatiza as diferentes respostas espectrais de diferentes elementos, e reduz 

o impacto do efeito topográfico e de iluminação (Lu et al., 2004; Desclée, 2006). Lyon 

(1998), num estudo de detecção de alterações com a utilização de índices de 

vegetação conclui que, o NDVI foi o índice que menos foi afectado pelo efeito 

topográfico. Outra das estratégias definidas para reduzir o efeito topográfico das áreas 

de estudo foi a criação de uma máscara de sombras. 
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3.1.2 Correcção geométrica 

Antes de se poder passar à análise propriamente dita das imagens de satélite é ainda 

necessário proceder a uma correcção geométrica, devido à presença de erros 

geométricos sistemáticos e não sistemáticos. Os erros sistemáticos (previsíveis), estão 

associados a deslocamentos, desvios e distorções devido, por exemplo, ao movimento 

de rotação e curvatura da Terra. Os erros não sistemáticos ou aleatórios ocorrem 

devido às variações de atitude e altitude a que o satélite está sujeito durante o seu 

percurso orbital. A maioria dos erros sistemáticos são corrigidos pelo fornecedor das 

imagens antes de estas chegarem ao utilizador. 

A correcção geométrica de erros não sistemáticos teve lugar no contexto do processo 

de ortorrectificação, constituído pelas seguintes etapas: (1) recolha dos pontos de 

controlo; (2) cálculo do polinómio com base nos pontos de controlo, utilizando 

funções racionais; (3) utilização do Modelo Digital de Terreno (MDT), de forma a 

reduzir a distorção topográfica provocada pelo relevo. Os pontos de controlo são 

pontos em que as coordenadas na imagem a corrigir e na imagem de referência são 

conhecidas. Neste estudo optou-se pela ortorrectificação devido à topografia 

acentuada das áreas de estudo. 

Todos os dados do projecto (de base e auxiliares) foram compatibilizados, i.e., 

traduzidos para um mesmo sistema de referenciação geográfica, cujos parâmetros 

constam da Tabela 5: 

Projecção: Gauss-Krüger (Transversa de Mercator) 

Elipsóide: Hayford (Internacional 1924) 

Datum: Lisboa (DLx) 

Distância à meridiana (M): 200 000 m 

Distância à perpendicular (P): 300 000 m 

Tabela 5. Parâmetros do sistema de referenciação. 
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Os fluxogramas dos modelos de ortorrectificação das imagens IKONOS e Landsat estão 

representados nas Figura 4 e 5, respectivamente. A principal diferença entre os dois 

modelos está na informação auxiliar usada. No caso das imagens IKONOS (resolução 

espacial de 4m no modo multiespectral) foi utilizada a seguinte informação para a 

recolha dos pontos de controlo: 

• MDT com resolução de 5m. 

• Série M888 - 1/25 000 (Carta Militar de Portugal). 

• orto-imagens de 2004 do IGP com 50 cm de resolução espacial e 4 

bandas multiespectrais (azul, verde, vermelho e infravermelho próximo). 

Para a recolha dos pontos de controlo da imagem Landsat (resolução espacial de 25m) 

foi utilizada a seguinte informação: 

• MDT com 25m de resolução.  

• Imagem Landsat de 2000, ortorrectificada através de 24 pontos de 

controlo e com um erro quadrático médio de 9,5m em x e 8,5m (Painho e 

Caetano, 2006). 

 

Figura 4. Fluxograma do modelo de ortorrectificação para as imagens IKONOS. 
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Figura 5. Fluxograma do modelo de ortorrectificação para as imagens Landsat. 

3.2 Classificação das imagens 

Para a classificação das imagens optou-se por um método não assistido, tendo sido 

aplicado o algoritmo ISODATA, com uma segmentação em 50 clusters. Estes clusters 

foram traduzidos em seis classes de ocupação do solo e aplicados em cada uma das 

classificações efectuadas para as imagens dos diferentes sensores (Tabela 6). Para a 

imagem Landsat foi definida uma classe adicional devido à presença de nuvens. Note-

se que embora o objectivo deste trabalho seja a detecção de cortes e novas 

plantações, não podemos excluir desta análise as alterações provocadas pelos 

incêndios, já que se trata de um dos maiores agentes modificadores da paisagem 

portuguesa, por essa razão a classe fogo foi incluída na nomenclatura.  

 IKONOS Landsat 

C
la
ss
es
 d
e 
o
cu
p
aç
ão
 d
o
 s
o
lo
 

Artificial + Solo Artificial + Solo 

Agrícola Agrícola 

Floresta Floresta 

Matos Matos 

Fogo Fogo 

Água + Sombra Água + Sombra 

- Nuvem 

Tabela 6. Classes de ocupação do solo definidas para a classificação das imagens. 
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A escolha de seis classes para a identificação dos clusters resultantes da classificação 

não assistida das imagens, foi feita, com o pressuposto de definir o menor número de 

classes de ocupação do solo, que fossem suficientes para a correcta identificação das 

alterações pretendidas. Com este pressuposto posto em prática, simplificou-se a 

nomenclatura, diminuindo assim o número de erros provocados pela classificação. 

Ainda com o intuito de diminuir os erros da classificação, foram agrupadas algumas 

classes (i.e., Artificial + Solo, Água + sombra), classes estas que apresentam uma 

maior dificuldade na sua discriminação, e que para este estudo o seu agrupamento 

não influência negativamente os resultados. 

O algoritmo ISODATA é um dos mais utilizados na classificação rígida não assistida de 

imagens de satélite, ao nível do pixel. O algoritmo define os agregados de pixels 

(clusters) através da sua média, desvio padrão e distância mínima euclidiana. Segundo 

Jensen (1996) o processo é constituído por várias iterações, em que a primeira define, 

num espaço bidimensional, a distribuição aleatória dos agregados partindo de um 

número de agregados definidos a priori pelo utilizador. O espaço bidimensional criado 

pelo algoritmo é definido pela média e desvio padrão de cada uma das bandas das 

imagens em análise. Nas iterações seguintes o algoritmo recalcula a média dos 

agregados e redefine-os com base na distância euclidiana à nova média. O processo 

evolui até que os parâmetros definidos pelo utilizador sejam atingidos, obtendo-se 

assim conjuntos de pixels que partilham características semelhantes. 

Para o funcionamento do algoritmo foi necessário criar ficheiros de assinaturas 

espectrais envolvendo todas as bandas de cada imagem. Com vista à obtenção de cada 

um dos ficheiros foram definidas 100 interacções para obtenção de 50 clusters, com 

um mínimo de 8 pixels para definir um cluster. A adequabilidade dos parâmetros 

escolhidos foi aferida visualmente através de comparação com a cartografia de 

ocupação do solo CLC2000. Através do ficheiro criado todos os pixels foram então 

classificados, contendo à partida a mesma prioridade. Depois de cada um dos pixels 
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pertencer a apenas um dos clusters foi atribuída uma classe de ocupação do solo a 

cada cluster. 

3.3 Extracção das classes de análise 

Após a classificação das imagens procedeu-se à extracção das classes que serão 

objecto de análise com vista à identificação de cortes e novas plantações florestais. 

Isto foi feito excluindo (através de máscaras) as situações em que iriam ser 

posteriormente identificadas alterações de vegetação, mas não correspondentes a 

cortes ou novas plantações (Tabela 7). 

Classes 2004 2005 

Agrícola X  

Água + Sombra X X 

Artificial + Solo X  

Fogo X  

Nuvem X X 

Tabela 7. Classes consideradas para as máscaras de exclusão. 

Foram produzidas máscaras de exclusão correspondente às áreas Landsat e IKONOS, 

combinando em cada caso a informação de 2004 e 2005. Os procedimentos adoptados 

tiveram em conta as características das imagens, nomeadamente ao nível da resolução 

espacial, mas também a diferença em termos de datas de aquisição, existente entre os 

dois pares de imagens. No caso do Landsat as aquisições foram feitas nos meses de 

Verão, não existindo uma variação muito significativa em termos fenológicos; para o 

IKONOS a imagem de 2004 foi adquirida no mês de Abril e a imagem de 2005 no mês 

de Dezembro. Na Figura 6, ilustra-se a diferença temporal  existente para a aquisição 

das imagens IKONOS, e onde é possível verificar as variações de iluminação e da 

fenologia da vegetação nestas duas imagens. 
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Figura 6. Diferenças fenológicas da vegetação do par de imagens IKONOS (RGB: 432), usados 

para a zona 1. 

Esta diferença origina alguns problemas na detecção de alterações do coberto vegetal, 

nomeadamente relacionados com as sombras e/ou com os estados fenológico da 

vegetação. 

As classes artificial + solo e fogo em 2005 não foram excluídas da análise pois 

representam zonas de ausência de vegetação, constituindo portanto potenciais cortes 

florestais. As zonas classificadas como agrícolas em 2005 também não foram 

excluídas da análise por razão semelhante, já que correspondem a zonas que podem 

não apresentar coberto vegetal devido a um corte florestal e terem sido identificadas 

pelo classificador como área agrícola. A detecção de novas plantações florestais em 

áreas agrícolas fica assim impossibilitada. Esta decisão deve-se ao facto de, o erro 

introduzido pela exclusão da classe agrícola é menor do que se esta classe fosse 

incluída na análise. A dinâmica da classe agrícola induziria a que fossem detectadas 

zonas de alteração que na sua maioria resultam de alterações fenológicas das culturas 

e não necessariamente de um corte ou de uma nova plantação florestal. 

Quanto à necessidade de excluir a classe água da análise, há que salientar que nas 

imagens IKONOS, devido à alta resolução espacial que as caracteriza, pode ocorrer em 
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determinadas condições a reflexão da luz solar na superfície da água, designado por 

sun glint. Este fenómeno pode constituir um problema para a detecção de alterações, 

uma vez que as características espectrais reais das áreas onde ocorre são distorcidas, 

verificando-se normalmente manchas de branco brilhante (Hedley et al., 2005). O NDVI 

pode apresentar nas zonas em que este fenómeno se verifica, uma variação entre as 

duas imagens suficiente para se detectar como uma alteração de vegetação, mas que 

não constitui efectivamente uma diminuição do coberto vegetal. No caso das imagens 

IKONOS e Landsat podem também ser detectadas alterações em corpos de água, nos 

casos em que na época de verão ocorrem situações de eutrofização de barragem ou 

lagoas. Este é um dos exemplos em que se justifica a exclusão desta classe. Podem 

ainda existir outras situações nos corpos de água que provoquem uma detecção de 

alterações como é o caso de diferentes graus de poluição das águas ou de substâncias 

em suspensão. Todas estas razões levaram à exclusão da classe de água da análise. 

No caso das sombras, para além da classe resultante da classificação ter sido 

incorporada na máscara de exclusão, foi ainda utilizado um processo adicional de 

cálculo do cos(i) para identificar as sombras resultantes da topografia na imagem 

IKONOS de 2005. Esta imagem, adquirida no mês de Dezembro, apresentava um 

elevado grau de áreas de sombra (Figura 7). 
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Figura 7. Sombras provocadas pelo terreno, visíveis na imagem IKONOS de 09-12-2005 (RGB: 

432). 

Este processo adicional detecta apenas as zonas de sombra provocadas pelo relevo do 

terreno (exclui-se as sombras provocadas por nuvens, edifícios ou vegetação). O 

processo baseou-se na utilização de um MDT (neste caso com resolução de 5m) e na 

informação relativa aos ângulos solares no momento de aquisição da imagem. Através 

destas duas informações foi possível determinar para o momento de aquisição, as 

áreas que se encontram à sombra por motivos topográficos (Oke, 1995). Tal é feito 

através do cálculo do co-seno do ângulo de incidência da luz solar em relação à 

normal ao terreno (Equação 3): 

cos i = cos E cos Z + sen E sen Z cos (A0 – AS) Equação 3 

em que: 

i = Ângulo de incidência da luz solar em relação à normal ao terreno 

E = Declive 

Z = Ângulo solar zenital 

A0 = Azimute solar 

AS = Exposição das encosta 
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O valor de cos(i) está contido no intervalo [-1, 1], sendo os valores mais próximos de 1 

correspondentes a áreas livres de sombras provocadas pelo relevo. Neste estudo foram 

consideradas como áreas de sombra a incorporar na máscara de exclusão, as áreas 

cujo valor de cos(i) fosse inferior a 0,15.  

3.4 MapUp 

A aplicação MapUp foi desenvolvida com o objectivo de actualizar a cartografia de 

ocupação do solo de forma automática, através da detecção de alterações, com base 

em índices de vegetação derivados de imagens de satélite (Nunes e Caetano, 2006). 

As bases de desenvolvimento da aplicação são o programa ArcView 3.x e a linguagem 

de programação Avenue. Foi feita uma alteração à interface do ArcView de modo a 

inserir o menu do MapUp (Figura 9), com ligações às várias funcionalidades da 

aplicação. Alguns exemplos dessas funcionalidades são o cálculo de índices de 

vegetação, a detecção de alterações e a generalização em formato raster.  

 

Figura 8. Janela do ArcView com o menu da aplicação MapUp e funções disponíveis. 

Na Figura 9, está representada a janela “Change Detection Wizard”, onde o processo de 

detecção de alterações foi totalmente integrado numa única janela. A aplicação foi 

concebida de modo a possibilitar a sua utilização por pessoas não familiarizadas com 

Detecção Remota e Sistemas de Informação Geográfica, modelando a informação em 

função das suas necessidades. 
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Figura 9. Funcionalidades disponíveis na aplicação MapUp. 

No âmbito do presente trabalho e para cada par de imagens (IKONOS 2004 e 2005; 

Landsat 2004 e 2005), o uso do MapUp desenvolveu-se através dos seguintes passos: 

1. Cálculo do NDVI para as duas imagens adquiridas em anos diferentes; 

2. Cálculo da diferença entre os valores de NDVI dessas duas imagens; 

3. Detecção de alterações: escolha de limiares na curva normal de 

distribuição da diferença de NDVI, correspondentes a alterações na 

vegetação (diminuição e aumento); 

4. Generalização, em função da Unidade Mínima Cartográfica (UMC). 

Estes passos encontram-se ilustrados na Figura 10, sendo aqui os dois momentos 

temporais de aquisição das imagens por um dado sensor, representados 

genericamente por i e i-1: 
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Figura 10. Fluxograma de processamento dentro da aplicação MapUp. 

O cálculo do NDVI para uma dada imagem é feito utilizando as respectivas bandas do 

vermelho (BV) e infravermelho (BIV), de acordo com a Equação 4: 

BVBIV

BVBIV
NDVI

+
−=  Equação 4 

Sendo o NDVI indicador da presença de vegetação (Wilson e Sader, 2002), o cálculo da 

diferença dos valores de NDVI correspondentes a imagens de diferentes datas permite 

detectar áreas onde houve alterações de vegetação. Inicial a metodologia contemplava 

o Atmospherically Resistant Vegetation Index (ARVI) (Kaufman e Tanré, 1992), como 

índice de vegetação a utilizar. Optou-se por utilizar alternativamente o NDVI, por ser 

um índice que também se tem mostrado muito adequado para detectar/quantificar 

biomassa, de fácil aplicação e um dos índices mais utilizados ao longo do tempo (Gao, 

1992). 

A imagem resultante do cálculo da diferença dos valores de NDVI traduz, 

naturalmente, todas as alterações de vegetação, desde as mais subtis às mais 
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importantes. Para se poderem detectar alterações importantes na vegetação, como é o 

caso das provocadas por cortes ou incêndios florestais, é necessário assim estabelecer 

um limiar a partir do qual as diferenças de NDVI se consideram efectivamente 

representativas dessa situação. O estabelecimento de tal limiar foi feito tendo em 

conta que a distribuição estatística dos valores da diferença de NDVI é uma curva 

normal (tendo como parâmetros determinadas média e variância), pelo que as 

alterações de vegetação corresponderão aos valores extremos dessa distribuição. A 

curva normal de distribuição da diferença de NDVI encontra-se representada na Figura 

11, em que µ é a média e σ o desvio-padrão. As áreas preenchidas abaixo da curva 

correspondem às áreas de selecção de alterações de vegetação para diferentes valores 

de desvio-padrão. Na aplicação MapUp a gama de desvios-padrão disponível é a 

seguinte: 0,5σ; 1σ; 1,5σ e 2σ. 

 

Figura 11. Curva normal de distribuição da diferença de NDVI. 

À medida que se aumenta o valor de desvio-padrão a sensibilidade do algoritmo 

diminui, o que significa que este detecta apenas como alterações as diferenças 

maiores de NDVI. Se for escolhido um valor baixo de desvio-padrão a situação inverte-

se, aumentando a sensibilidade da metodologia, que passa a detectar como alterações 

diferenças de NDVI mais pequenas. 

A escolha do valor mais adequado de desvio-padrão corresponde ao processo de 

calibração, através do qual os parâmetros da metodologia são ajustados iterativamente 
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de forma a optimizar os resultados. Neste processo foi usada toda a imagem 

correspondente à zona 1, quer no caso do IKONOS quer no caso do Landsat. 

Depois de escolhido o melhor limiar, e detectadas as alterações, procedeu-se a uma 

generalização cartográfica com o objectivo tornar os mapas menos complexos, de 

forma a facilitar a sua interpretação. Este passo é também muito importante pois 

permite compatibilizar os mapas produzidos (neste caso de alterações de vegetação) 

com outros, quer para efeitos de comparação, quer para efeitos de actualização 

cartográfica. 

O procedimento de generalização é aplicado em função de uma unidade mínima 

cartográfica (e.g. 5 ha) e elimina todos os pixels isolados ou agregados de pixels 

menores que a unidade mínima escolhida. Neste caso a generalização (passo final do 

MapUp) conduziu à remoção de pixels ou agregados em que tivessem sido detectadas 

áreas de alteração de vegetação inferiores à unidade mínima considerada. Foram 

testadas as seguintes unidades mínimas: 

• De 0,5 até 5 ha, com intervalos de 0,5, no caso dos mapas de alterações 

de vegetação produzidos a partir das imagens IKONOS; 

• 0,5; 1; 1,5; 2; 4 e 5, para os mapas de alterações obtidos a partir das 

imagens Landsat. 

O algoritmo de generalização desenvolvido no módulo MapUp conjuga processos de 

expansão e erosão, em que alguns parâmetros são escolhidos pelo operador. Um 

exemplo é o critério de definição de pixels contíguos, em que o operador pode 

seleccionar entre 4 ou 8 vizinhos. Na Figura 12 pode ser observado um exemplo 

esquemático do produto final de um processo de erosão e expansão. 
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Figura 12. Processo de expansão e erosão: A) forma inicial e B) forma final. 

O algoritmo contempla ainda a opção de suavização de fronteiras, que permite definir 

formas mais naturais para os grupos de pixels resultantes dos processos de expansão 

e erosão. Esta suavização de fronteiras conduz também a melhores resultados quando 

se aplica a vectorização (módulo 6). O algoritmo de generalização aqui apresentado foi 

também implementado numa aplicação de generalização de mapas temáticos em 

formato raster denominada RasterGen (Nunes e Caetano, 2006). 

3.5 Pós-processamento 

No módulo de pós-processamento os resultados obtidos com a aplicação MapUp, em 

termos da detecção de decréscimos de vegetação, são combinados com as classes de 

ocupação do solo extraídas no módulo 3, com vista à identificação do tipo de alteração 
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efectivamente ocorrida. Através desta combinação foi assim possível fazer 

corresponder a cada área em que se detectou decréscimo de vegetação, uma das 

categorias seguintes: corte; novas plantações florestais; e áreas ardidas. A 

correspondência foi efectuada com base num conjunto de critérios, constantes da 

Tabela 8. 

Classe de ocupação do 

solo em 2004 

Classe de ocupação do 

solo em 2005 

Tipo de 

decréscimo de 

vegetação 

Matos Corte Nova plantação 

Floresta Corte Corte 

- fogo Áreas ardidas 

Tabela 8. Critérios para identificação do tipo de alteração de vegetação. 

3.6 Vectorização 

O último passo da metodologia é a passagem do formato matricial para o formato 

vectorial. Este processo foi efectuado com uma generalização das linhas de modo a 

que os limites de fronteiras das zonas da alteração não apresentassem o aspecto 

quadriculado característico do modelo matricial. A vectorização é importante na 

medida que o modelo vectorial é o modelo que apresenta uma maior facilidade de 

edição, e é o modelo de uso comum por parte da maioria dos utilizadores. Outra das 

razões que levaram à conversão dos resultados para o formato vectorial é o facto de as 

cartografias temáticas de ocupação do solo estarem muitas vezes disponíveis neste 

formato, o que facilita a compatibilização entre as várias cartografias, em termos de 

operações de geoprocessamento. 

Produzidos os mapas finais em formato vectorial procede-se à avaliação da exactidão 

temática dos mapas de alterações obtidos para as diferentes unidades mínimas e 

diferentes sensores (IKONOS e Landsat).  
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3.7 Avaliação da metodologia desenvolvida 

A avaliação da exactidão temática dos mapas produzidos será efectuada utilizando 

como referência mapas de cortes e novas plantações elaborados por interpretação 

visual das imagens dos dois sensores. Estes mapas serão utilizados como uma 

representação fidedigna da realidade do terreno, aquando do confronto com os 

resultados obtidos pelos processos automáticos. 

3.7.1 Produção do mapa de referência 

No presente estudo os mapas de referência foram produzidos por interpretação visual 

das imagens de satélite para todas as áreas de estudo para as quais existam imagens 

IKONOS (zona 1, 2 e 3). Os mapas foram inicialmente produzidos à escala local e 

posteriormente foram adaptados para a realidade retractada pelas imagens Landsat à 

escala regional. Esta adaptação consistiu numa suavização dos limites através de 

edição manual, generalizando os mapas produzidos à escala local para a escala 

regional. Desta forma aproximamo-nos dos limites representados pelas imagens 

Landsat. Em ambas as situações o formato usado foi o vectorial e a unidade mínima 

cartográfica de base foi 0,5 ha. Os mapas de referência para as restantes unidades 

mínimas testadas foram obtidos a partir dos mapas de referência com 0,5 ha de 

unidade mínima para cada escala, respectivamente. Para a obtenção dos mapas com as 

diferentes áreas mínimas nas diferentes escalas, foram utilizadas ferramentas de 

geoprocessamento de forma a extrair para cada um, apenas os polígonos que 

cumpriam o critério da área mínima. Para a identificação de cortes e novas plantações 

por interpretação visual foram aplicados os mesmos critérios que no módulo de pós-

processamento. 

3.7.2 Avaliação da exactidão temática dos produtos cartográficos 

Geralmente uma correcta avaliação da exactidão temática de mapas de ocupação do 

solo, baseiam-se em métodos de inferência estatística (Stehman, 2001). A recorrência 
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a este tipo de métodos, que implicam a recolha de uma amostra da população em 

estudo, deve-se ao facto de ser impraticável uma avaliação exaustiva da qualidade 

temática em cada ponto do mapa produzido, devido a restrições económicas e de 

tempo (Card, 1982). No entanto, no presente estudo não foi necessário utilizar 

nenhum modelo de amostragem, já que foram utilizados os mapas de referência que 

englobavam a totalidade das áreas de estudo utilizadas, ou seja toda a população em 

estudo. Para efectuar a avaliação da exactidão dos produtos, foi efectuado o 

cruzamento dos resultados da detecção de alterações obtidos de forma automática 

com o mapa de referência. 

A exactidão foi avaliada com base na construção de matrizes de contingência para 

derivação dos índices de exactidão global e específicos, nomeadamente IEG (Índice de 

Exactidão Global), IEP (Índice de Exactidão do Produtor) e IEU (Índice de Exactidão do 

Utilizador). O IEG traduz a exactidão global (percentagem de acerto) de todas as 

classes presentes na matriz de contingência. O IEP traduz a percentagem das áreas do 

mapa de referência que foram correctamente identificadas pela metodologia para cada 

uma das classes analisadas (Story e Congalton, 1986; Stehman, 1997). A medida 

complementar do IEP é o erro de omissão, ou seja, zonas de alteração representadas 

no mapa de referência, mas não detectadas pela metodologia. O IEU reflecte a 

percentagem, para cada uma das classes no mapa produzido que correspondem 

efectivamente às mesmas classes no mapa de referência (Story e Congalton, 1986; 

Stehman, 1997). O complementar do IEU é o erro de comissão, ou seja, áreas 

classificadas como alteração mas que não o são no mapa de referência. 

Depois de obtidos e interpretados os resultados será então possível verificar se 

existem relações entre os valores obtidos para o IEU e IEP para cada uma das unidades 

mínimas cartográficas testadas nos dois sensores utilizados. A compreensão das 

relações anteriormente descritas é fundamental para a correcta utilização de imagens 

IKONOS e Landsat em escalas locais e regionais, e compreender as limitações 
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existentes em termos de unidades mínimas cartográficas que podem ser utilizadas nas 

diferentes escalas. 
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4444 RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    EEEE    DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO    

Neste capítulo, é apresentado numa primeira parte os resultados obtidos no 

processamento dos dados, assim como a problemática envolvida nas variáveis de 

entrada que foram usadas para o teste da metodologia proposta. Seguidamente são 

apresentados os resultados obtidos para o sensor IKONOS e para o sensor Landsat. No 

final do capitulo é apresentada e descrita a aplicação FORWEB desenvolvida em Java 

para a detecção de alterações e direccionada para o cidadão. 

4.1 Resultados obtidos no processamento dos dados de base 

Como foi previamente referido existiu neste estudo uma abordagem Multisensor 

(Landsat e IKONOS) e Multiescala (Regional e Local). Devido ao tipo de abordagem, o 

factor escala tem um papel fundamental neste estudo o que levou à escolha de 

imagens com diferentes resoluções espaciais. Para demonstrar este facto apresenta-se 

na Figura 13 a comparação entre as imagens utilizadas e as suas características 

espaciais a uma escala local. 

IKONOS 

0 50
m  

Landsat 

0 50
m  

Figura 13. Visualização da informação espacial fornecida por cada um dos satélites à escala local 

e para a mesma composição colorida (432). 
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Através da Figura 13, verifica-se que existem diferenças bastante notórias em relação 

ao grau de informação que cada uma das imagens é capaz de traduzir à escala local. 

Nesta comparação, a imagem proveniente da sensor Landat (imagem da esquerda), 

não nos transmite em termos visuais essa realidade. Na Figura 14 é feita a comparação 

da diferença de resolução espacial entre as imagens IKONOS e Landsat para a escala 

regional. 

IKONOS 

0 400
m  

Landsat 

0 400
m 

Figura 14. Visualização da informação espacial fornecida por cada um dos satélites à escala 

regional, e para a mesma composição colorida (432). 

Na comparação à escala regional entre as duas imagens da Figura 14, é possível 

verificar que as diferença da resolução espacial está agora esbatida, não sendo tão 

notória como a comparação feita  à escala local (Figura 13). 

Antes de apresentar os resultados finais de aplicação da metodologia para detecção de 

cortes e novas plantações florestais, importa reportar os resultados intermédios. Em 

relação ao processo da exactidão do registo das imagens, este é normalmente 

expresso em valores de erro quadrático médio (EQM), na comparação de registo entre 

duas imagens, os valores de EQM de 0,5 a 1,0 pixel, são normalmente satisfatório e 
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visualmente aceitáveis (Townshend, 1992). No que se refere ao processo registo e 

ortorrectificação das imagens obteve-se um EQM, inferior a metade do tamanho do 

pixel para todas as imagens, este valor é bastante satisfatório, e adequado a estudos 

multitemporais de imagens de satélite. O número de pontos usados para cada uma das 

imagens e o erro quadrático médio calculado para esses pontos encontra-se na Tabela 

9. 

Imagem 
Número de pontos 

 de controlo 

Erro quadrático médio (m) 

X(m) Y(m) 

Landsat (08/10/2003) 29 8,5 6,25 

Landsat (24/09/2004) 16 7 7,5 

Landsat (26/08/2005) 30 9,25 6,75 

IKONOS (09/04/2004) 3 2,09 0,4 

IKONOS (09/12/2005) 3 0,24 0,22 

IKONOS (30/06/2004) 4 0,66 0,37 

IKONOS (09/12/2005) 4 0,82 0,63 

IKONOS (10/12/2003) 5 0,18 0,33 

IKONOS (05/08/2004) 4 0,76 0,38 

Tabela 9. Valor de EQM obtido na ortorrectificação de cada imagem. 

No caso da classificação das imagens (módulo 2), esta fez-se com o recurso ao 

algoritmo ISODATA, que a segmentou em 50 clusters. Os resultados obtidos foram 

bastante satisfatórios, comparando visualmente com a cartografia CLC2000 ao nível 1. 

Na Figura 15, estão representadas três imagens: (A) a carta CLC2000 ao nível 1 de 

legenda (nível menos detalhado); (B) o mapa resultante da aplicação do algoritmo 

ISODATA para a imagem de satélite Landsat 2004 e (C) sobreposição destas duas 

informações para uma melhor comparação dos resultados obtidos na classificação. Na 

análise visual entre o CLC2000 e o mapa produzido, é necessário ter em conta que (1) 

a carta CLC2000 retracta uma realidade para o ano de 2000, onde a unidade mínima 
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representada é de 25 ha, (2) a classificação obtida pelo algoritmo ISODATA, retracta a 

realidade de 2004, e tem o pixel como unidade mínima. Na Figura 15C, é possível 

verificar que a classificação das áreas agrícolas, florestais e corpos de água, foram 

bem identificadas. Existem no entanto zonas na área de estudo, onde existiram 

ocorrências de fogos, cortes e novas plantações após 2000 e por essa razão estão 

presentes apenas na classificação da imagem de 2004 (Figura 15B). Podemos também 

observar que devido à data da imagens Landsat 2004 utilizada (finais de Setembro), a 

agricultura aparece com uma grande percentagem de solo nu associado. 

 

Figura 15. Comparação visual entre: (A) cartografia CLC2000, (B) cartografia resultante da 

classificação da imagem Landsat de 2004, (C) sobreposição das duas cartografias usando 

transparência no tema CLC2000. 

A utilização de 50 clusters não permitiu a separação de algumas classes (e.g., 

Água+Sombra, Artificial+Solo). Não se considerou necessário aumentar o número de 

clusters utilizado, já que os clusters mistos incluíam apenas classes de exclusão ou de 

inclusão. A classe Água + Sombra em 2004 e 2005 apresentou alguma confusão com a 

classe Áreas Ardidas, nas margens das linhas de água. Na detecção de áreas ardidas, é 

comum encontrar-se algumas zonas com as quais estas possam ser confundidas, 

como, por exemplo, massas de água, áreas urbanas e áreas de sombra (Koutsias et al., 

2000 e Mitri e Gitas, 2002). Esta situação foi resolvida no módulo 3 (Extracção das 
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classes de análise), para a imagem 2005, onde as classes de exclusão incluíam a Água 

+ Sombra, mas não a classe de Áreas Ardidas. Com o objectivo de separar as zonas de 

sombra (normalmente pequenos elementos), das zonas de água (elementos bem 

definidos), foram aplicados processos de generalização usando o critério de área 

mínima. Depois de isolada a classe de água das sombras foi efectuada uma expansão 

dessa classe de forma a se sobrepor aos pixels incorrectamente classificados de áreas 

ardidas que se encontravam nas margens, minimizando assim essa confusão. 

Posteriormente a nova classe de água foi integrada nas classes de exclusão de 2005 

(Figura 16). 

 

Figura 16. Expansão da classe Água para resolver na classificação a confusão entre Áreas 

ardidas e Água (margens), para a imagem Landsat 2005. 

Dentro do módulo 4, devido ao elevado número de variações possíveis nos parâmetros 

testados da aplicação MapUp foi produzida uma quantidade elevada de informação. Da 

informação produzida, é apenas apresentada aqui a que se considerou mais 

exemplificativa dos resultados. Como o MapUp se baseia em índices de vegetação para 

a detecção de alterações, um dos primeiros passos consistiu no cálculo do NDVI 

(Figura 17).  
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Banda 3 

 

NDVI 

 

Banda 4 

 

Figura 17. Resultado do cálculo do NDVI para a imagem IKONOS, com as bandas 3 e 4. 

No passo seguinte efectuou-se a diferença dos índices de vegetação (2005-2004) para 

os pares de imagens de cada um dos satélites. Para fundamentar o pressuposto de que 

os valores das imagens diferença de NDVI, entre duas datas tinham uma distribuição 

normal, elaboram-se os histogramas destas imagens. A Figura 18 ilustra os 

histogramas da diferença de NDVI (2005-2004), para as imagens IKONOS e Landsat. 
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IKONOSIKONOS

 

 

LANDSATLANDSAT

 

Figura 18. Histograma das diferenças de NDVI entre 2004 e 2005 para a imagem IKONOS e 

Landsat respectivamente. 

Como se pode observar nos histogramas os valores da imagem da diferença de NDVI, 

apresentam em ambos os casos uma distribuição normal, com média 

aproximadamente igual a zero. Assim o desvio-padrão pode ser usado para definir o 

grau de sensibilidade da detecção, de forma coerente. O efeito da definição de 

diferentes graus de sensibilidade (limiares para a detecção de alterações) pode ser 

observado na Figura 19 para uma zona da imagem Landsat. Nestes resultados foi 

aplicada a máscara de análise e mantida a unidade mínima ao nível do pixel. 
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Decréscimos ]µ-0,5σ[ Decréscimos ]µ-1σ[ Decréscimos ]µ-1,5σ[ Decréscimos ]µ-2σ[ 

Figura 19. Sensibilidade da detecção, através do desvio padrão na imagem Landsat e com uma 

UMC igual ao tamanho do pixel. 

Verifica-se que à medida que o valor de desvio padrão aumenta diminui o número de 

áreas detectadas como alteração. Observe-se que a utilização do valor mais baixo de 

desvio-padrão disponível na aplicação (0,5σ), leva à detecção de muitas áreas de 

alteração (elevada comissão). A maior parte das alterações detectadas deve-se a 

ligeiras diferenças do vigor da vegetação entre as duas datas, e não a uma verdadeira 

alteração do coberto. Observe-se ainda que a utilização do valor mais alto (2σ), 

diminui drasticamente o número de alterações, mas aumenta as omissões. Desta 

forma optou-se pela utilização de um limiar de 1,5σ, mais adequado ao objectivo 

deste projecto. No conjunto das análises efectuadas para ambos os satélites, verificou-

se que a aplicação do valor 1,5σ, a definição de 4 vizinhos para a agregação de grupos 

de pixels e a aplicação de suavização de fronteiras, foram os parâmetros que em 

conjunto apresentaram os melhores resultados.  

Para avaliar a exactidão dos mapas produzidos com a metodologia, elaboraram-se três 

mapas de referência através de interpretação visual sobre as imagens IKONOS e que 

posteriormente foram adaptados para a realidade retractada pelas imagens Landsat.  
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Figura 20. Mapas de referência produzidos através de interpretação visual, sobrepostos sobre as 

imagens IKONOS numa composição colorida RGB: 432. 

O exemplo para uma zona dos mapas de referência produzidos pode ser observado na 

Figura 21, onde os polígonos em vectorial se encontram sobrepostos sobre as 

respectivas imagens. 
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Mapa de referência de cortes para a 

imagem IKONOS 

 

Mapa de referência de cortes para a 

imagem Landsat 

 

Figura 21. Exemplo do mapa de referência produzido para cada tipo de imagens IKONOS (A) e 

Landsat (B), com uma composição colorida RGB: 432. 

Através da figura é possível verificar o diferente nível de detalhe dos mapas de 

referência produzidos. No caso da imagem IKONOS, Figura 21a, o mapa de referência é 

bastante detalhado comparativamente à imagem Landsat (Figura 21b), onde as linhas 

são mais generalizadas. Outra das diferenças que se podem observar na comparação 

entre as duas imagens em relação ao mapa de referência, é no caso das IKONOS a 

necessidade de retirar da análise as zonas de sombra. Esta questão das sombras na 

imagem IKONOS, é devido à altura em que as imagens foram adquiridas (Dezembro 

2005) e que não acontece no caso das Landsat adquirida em Agosto. 

Na Figura 22 a), é possível verificar para uma imagem IKONOS, as zonas de sombra 

provocas pela topografia do terreno. Na Figura 22 (b), encontram identificadas a 

amarelo, as áreas de sombra identificadas pela aplicação da fórmula cos(i). Através da 

Figura 22, é ainda possível ver projectadas junto da margem da linha de água, áreas de 

sombra. Estas áreas foram excluídas da detecção de alterações através da máscara de 

Água + Sombra. 
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Figura 22. (A) Imagem IKONOS (RGB: 432), onde é possível identificar as zonas cujo relevo 

provoca áreas de sombra. (B) Máscara de sombra a amarelo produzida pela aplicação da fórmula 

COS(i). 

A metodologia permitiu identificar dois tipos de alteração: Áreas Ardidas e Cortes. No 

caso das Áreas Ardidas obtiveram-se valores superiores a 95% para o IEP e IEU com 

todas as UMC testadas e para ambas as escalas de análise. O número muito reduzido 

de novas plantações florestais não permitiu analisar a identificação desta classe.  

A análise foi dividida segundo o tipo de Satélite utilizado, de forma a concluir sobre a 

sua adequabilidade nas várias escalas de análise. Para cada uma das imagens foram 

efectuadas análises e interpretados os resultados obtidos através da produção da 

matriz de contingência. Seguidamente serão analisados os resultados obtidos para a 

imagem IKONOS, passando depois para os resultados obtidos para as imagens 

Landsat. 

A validação dos mapas de cortes e novas plantações à escala 1:10 000 realizou-se na 

zona 1 e os mapas à escala 1:100 000 realizaram-se nas zonas 1 e 2. Por 

constrangimentos de tempo não foi possível realizar os testes nas restantes áreas. A 
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avaliação da qualidade temática foi feita por comparação de mapas para a extensão de 

toda(s) a(s) área(s) de teste. 

4.2 Resultados obtidos na detecção de alterações 

Neste subcapítulo, é apresentada a análise da detecção de alterações efectuada para 

ambos os sensores, nas suas diferentes escalas. São primeiramente discutidos os 

resultados obtido para o sensor IKONOS à escala local, e seguidamente apresentados 

os resultados obtidos para o sensor Landsat 5 TM, com o objectivo de definir o melhor 

limiar para cada um dos sensores na detecção de alterações do coberto florestal. 

4.2.1 IKONOS 

Na Figura 23, encontra-se representado um extracto do resultado da detecção 

automática em formato vectorial, para a área da imagem IKONOS (recorde-se que as 

áreas com sombras foram excluídas da análise.). Os IEG, IEU e IEP para as diferentes 

UMC, para este satélite encontram-se no gráfico da Figura 24. 

  

Figura 23. Cortes detectados automaticamente com imagens IKONOS (RGB: 432), a imagem (A) 

refere-se ao ano de 2004, e a imagem (B) ao ano de 2005. 
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Figura 24. Relação entre a variação da UMC e os IEG, IEU e IEP para a imagem IKONOS da zona 1. 

Como o IEG (≃99%) inclui as áreas de Não-Alteração que são muito abundantes na 

área de estudo, este índice não deve ser utilizado como referência para avaliar a 

exactidão da metodologia de detecção de alterações. Para esse efeito devem-se 

utilizar os IEP e IEU calculados para as alterações detectadas (área de decréscimo de 

vegetação). É de notar que à medida que se aumenta a UMC da detecção de alterações 

(a UMC varia entre 0.5 a 5 ha), os IEU e IEP sofrem pequenas alterações, mantendo-se 

próximos de 80% e 90% respectivamente. Estes valores mostram uma boa aderência do 

modelo. No que respeita ao IEP (zonas de decréscimo de vegetação isto é cortes e 

fogos, que são efectivamente bem detectadas pela metodologia), assim como no IEU 

(zonas detectadas como alteração e que o são de facto no mapa de referência), 

verifica-se um aumento destes valores, à medida que aumenta a UMC. Este 

comportamento justifica-se devido à diminuição do número de pequenas áreas de 

cortes no mapa de referências, sendo estas área as que mais contribuem para o 

aumento do erro. Comparando os valores obtidos no IEU e IEP, verifica-se que no caso 

das imagens IKONOS, o IEU é sempre superior ao IEP. Este facto deve-se 

principalmente à resolução da imagem. A resolução da imagem tem um papel 

preponderante, já que as áreas detectadas automaticamente moldam-se bastante aos 
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pixels, e o mapa de referência possui uma generalização inerente à interpretação 

visual de imagens. Por este motivo, a alteração no mapa de referência resulta 

geralmente numa área superior à detectada automaticamente provocando uma 

diminuição do IEP (i.e., um aumento dos erros de omissão). Através da Figura 25, 

podemos observar esta situação focando a identificação de cortes, onde a detecção 

feita por interpretação visual para o mapa de referência resulta numa área 

normalmente superior à detectada automaticamente. Este factor está directamente 

relacionado com o aumento do erro de omissão (zonas de alteração identificadas 

visualmente, mas não detectadas pelo método automático). 

 

Figura 25. Erros de omissão e comissão da classe Cortes e também das áreas detectadas 

correctamente, para uma zona da imagem IKONOS. 

A análise dos resultados permite concluir que é possível cartografar os decréscimos de 

vegetação (cortes e fogos) com uma UMC de 0,5 ha, com muito grande confiança para 

o utilizador (≃90%). No caso do IEP para a UMC de 0,5 ha, obtém-se um valor também 

elevado (≃80%). Pode-se então concluir que é possível utilizar imagens IKONOS para 

produção de cartografia de alterações à escala 1:10 000. 
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Depois de produzido o mapa de alterações a 0,5 ha (onde foi focada apenas as zonas 

de decréscimo), o resultado é um mapa binário, que apenas identifica essas zonas, não 

nos dá qualquer pista das ocupações que sofreram as alterações. Esta é uma das 

limitações da detecção de alterações utilizando apenas a diferença de NDVI, limitação 

essa já referida anteriormente. De forma a contornar essa limitação, a metodologia 

aqui proposta, utiliza a classificação da imagem que foi usada para a definição das 

máscaras de exclusão, para obter uma matriz de alteração “de-para”, podendo assim 

monitorizar em que classes se deram essas alterações. A matriz produzida para a zona 

1 é apresentada na Figura 30, acompanhada pelo gráfico de alteração dizem respeito 

às alterações registadas utilizando a UMC que apresentou os melhores resultados para 

o estudo à escala local. 
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Figura 26. Matriz de transição “de-para”, obtida para a zona 1 na análise das alterações a 0,5 ha 

provenientes da imagem IKONOS. 
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4.2.2 Landsat 

Para a imagem Landsat, foram também produzidos mapas de detecção automática de 

decréscimos de vegetação (cortes e fogos), cuja amostra se encontra na Figura 27. 

Foram efectuados testes semelhantes aos apresentados anteriormente para a imagem 

IKONOS.  

  

Figura 27. Cortes detectados automaticamente com imagens Landsat na composição colorida 

RGB: 432. A imagem (A) foi adquirida em 2004 e a imagem (B) em 2005. 

Os resultados obtidos na análise apresentam-se nos gráficos da Figura 28. Estes 

resultados demonstram também uma boa aderência do modelo à detecção de cortes e 

fogos em imagens Landsat. 

Observando a Figura 28 verifica-se para ambas as zonas que existem cerca de 70% a 

85%, de áreas de alteração (decréscimos de vegetação), correctamente detectadas 

automaticamente (IEP). Por outro lado, 60% a 70% dos cortes e fogos detectados (IEU), 

são de facto cortes e fogos no mapa de referência. 
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Figura 28. Relação entre a variação da UMC e os IEG, IEU e IEP para a imagem Landsat para as 

zonas 1 e 2. 

Em ambas as zonas verifica-se que o IEP é sempre superior ao IEU, contrariamente ao 

que acontece na imagem IKONOS analisada anteriormente. Este facto justifica-se em 

grande parte pelos processos de generalização aliados à resolução espacial das 

imagens Landsat. Durante o processo de generalização, os pixels isolados, que se 

encontram a uma distância igual ou inferior a 25m de pixels vizinhos são agregados 

de forma a constituírem grupos que obedeçam à UMC imposta pelo utilizador. Esta 

agregação de pixels traduz-se normalmente numa área de alteração superior à 

identificada pelo intérprete de imagem no mapa de referência, dai a diminuição do IEU 
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e consequente aumento dos erros de comissão. Em contrapartida, a maioria das 

alterações identificadas pelo processo automático encontram-se também no mapa de 

referência, o que diminui o erro de omissão. A Figura 29, representa os erros de 

omissão e comissão associados à e detecção automática de cortes comparativamente 

com os cortes identificados por interpretação visual. 

 

Figura 29. Erros de omissão e comissão da classe Cortes e também das áreas detectadas 

correctamente, para uma zona da imagem Landsat. 

O valor obtido para o IEU com UMC superior a 4 ha está acima dos 70%, assegurando 

ao utilizador confiança na utilização do mapa de alterações (cortes e fogos), 

requerendo no entanto alguma atenção. Para UMC superiores a 4 ha o IEP atinge 

valores próximos de 85% para a zona 1, e próximos de 90% para a zona 2, o que 

satisfaz a maioria das especificações em termos de exactidão para cartografias 

temáticas a escalas inferiores a 1:50 000. 

Depois de produzido o mapa de alterações a 4 ha (onde foi focada apenas as zonas de 

decréscimo), equivalente o elaborado para as alterações detectadas pela imagem 

IKONOS da zona 1. A matriz e gráfico correspondente, produzidos a partir das 

alterações detectadas na imagem Landsat para a zona 1 e zona 2, é apresentada na 
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Figura 30. As alterações registadas utilizam a UMC de 4 ha, que apresentou bons 

resultados para o estudo à escala regional. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Hectares

Floresta
(zona 1)

Floresta
(zona 2)

O
cu

pa
çã

o 
do

 s
ol

o

Fogo 146 0

Corte 177 75

Floresta
(zona 1)

Floresta
(zona 2)

 

Figura 30. Matriz de transição “de-para”, obtida para a zona 1 e zona 2 na análise das alterações 

a 4 ha provenientes da imagem Landsat. 

4.3 Comparação e discussão dos resultados 

Se compararmos os IEU e IEP para UMC pequenas entre os dois satélites, verifica-se 

que no caso do IKONOS, estes índices apresentam valores bastante superiores, o que 

revela a sua maior adequabilidade para escalas de maior detalhe. 

Em estudos de alterações em zonas com topografia acentuada e em que se recorre a 

imagens de anos diferentes, como o trabalho que aqui se reporta, as imagens devem 

ser adquiridas na mesma altura do ano e não devem ser adquiridas em meses em que 

o sol tenha elevados ângulos zenitais. Neste estudo em particular, não foi possível 

seguir esta regra devido a restrições administrativas/burocráticas. As imagens Landsat 

foram adquiridas em Outubro de 2003, Setembro de 2004 e Agosto de 2005. As 

imagens IKONOS foram adquiridas para a zona 1 em Abril de 2004 e em Dezembro de 
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2005, para a zona 2 em Junho de 2004 e em Dezembro de 2005 e para a zona 3 em 

Dezembro de 2003 e Agosto de 2004. Nas imagens IKONOS, as datas de aquisição 

influenciaram alguns dos módulos da metodologia, implicando nomeadamente a não 

produção de cartografia para áreas que se encontravam na presença de sombra em 

pelo menos uma das imagens do par multitemporal. 

A metodologia desenvolvida não permite detectar plantações florestais em áreas 

previamente ocupadas por agricultura de culturas temporárias em rotação. Esta 

limitação está directamente dependente da escolha das datas das imagens, e deve-se 

ao facto de nas culturas anuais, existir normalmente períodos em que o solo se 

encontra sem vegetação, e que por isso tem o mesmo comportamento espectral de 

uma área que tenha sido preparada para uma nova plantação florestal. Esta limitação 

pode-se resolver com a utilização de duas imagens do mesmo ano. Esta proposta para 

identificação de conversão de agricultura para floresta precisaria agora de ser mais 

desenvolvida e testada 

4.4 Aplicação FORWEB 

Esta aplicação teve como base os objectivos fundamentais do projecto “Utilização de 

imagens de satélite para cartografia automática de cortes e novas plantações 

florestais” (AGRO130). O desenvolvimento desta ferramenta enquadra-se no sétimo 

objectivo deste trabalho - “Utilização da Internet como ferramenta de interacção entre 

produtores e utilizadores de informação”. 

A aplicação FORWEB foi desenvolvida através de programação em Java de forma a 

prestar ao cidadão, ferramentas simples para a extracção de informação útil a partir 

das imagens de satélite, demonstrando assim o potencial das imagens de satélite para 

a detecção de alterações. Desta forma pretende-se aproximar os utilizadores não 

especializados em Detecção Remota de algumas ferramentas utilizadas na visualização 

e extracção de informação de valor acrescentado a partir de imagens de satélite, 

informação usada  em planeamento e tomada de decisões (Nunes e Caetano, 2006). 
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Para uma melhor compreensão das funções e utilidades apresentadas pela aplicação 

foi incluído no sítio do projecto (http://www.igeo.pt/gdr/projectos/agro130/), os 

seguintes documentos de acompanhamento: 

• Manual descritivo das funções apresentadas pela aplicação; 

• Tutorial de Detecção Remota; 

• Demonstrador “Utilização de imagens de satélite para produção de 

cartografia de cortes e novas plantações florestais”. 

A aplicação não pretende substituir softwares de processamento de imagens, mas 

antes possibilitar ao cidadão um contacto com este tipo de tecnologias. 

Para o funcionamento da aplicação são necessários os seguintes requisitos mínimos: 

Para poder correr a aplicação FORWEB é necessária a instalação prévia dos seguintes 

programas: 

• JRE (Java Runtime Environment), disponível em http://www.Java.com; 

• JRE do JAI (Java Advanced Imaging), disponível em 

https://jai.dev.Java.net/binary-builds.html. 

4.4.1 Descrição da aplicação FORWEB 

A aplicação FORWEB é baseada em linguagem de programação Java (versão 5.0), 

desenvolvida pela Sun Micro Systems®, e utiliza a Interface de Programação de 

Aplicativos (API) JAI v1.1.2. O desenvolvimento e desenho da interface da aplicação 

FORWEB com o utilizador foi efectuado com o programa NetBeans®. 

A interface com o utilizador está dividida em três grupos principais: menu, barra de 

ferramentas e janelas de visualização. O menu inclui ferramentas para análise das 

imagens e detecção de alterações. A barra de ferramentas engloba as ferramentas de 

visualização. Finalmente, as janelas de visualização permitem visualizar os ficheiros de 

imagem em janelas separadas. 



    64

4.4.2 Barra de ferramentas 

A barra de ferramentas (Figura 31), inclui uma série de botões para auxiliar a 

visualização da imagem, obter histogramas e definir a composição colorida a aplicar à 

imagem. Para a definição da composição colorida, i.e. da escolha dos canais de cor3 a 

atribuir a cada banda, existe uma caixa de opção que permite escolher quais das 

bandas existentes na imagem irão ser mostradas nos canais RGB, permitindo desta 

forma realçar diferentes elementos de ocupação ou uso do solo, o que facilita a 

interpretação da imagem. 

 

Figura 31. Barra de ferramentas. 

O botão do histograma cria uma nova janela (ver Figura 32) na qual é possível 

visualizar, para cada uma das bandas, a distribuição de frequências dos valores dos 

píxeis. 

O botão de informação “i” permite ao utilizador visualizar o valor de cada píxel da 

imagem. A Figura 32 mostra uma imagem Landsat-7 ETM (Enhanced Thematic Mapper) 

na composição colorida RGB: 453, bem como o respectivo histograma para a banda no 

canal verde. 

                                               

3 Red, Green e Blue (RGB). 
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Figura 32. Visualização do histograma da banda 5 de uma imagem Landsat-7 ETM (453). 

4.4.3 Menus 

Na aplicação FORWEB existem quatro menus disponíveis para o utilizador: 

1. File; 

2. Stretch; 

3. Vegetation; 

4. Help. 

O menu File dá ao utilizador a possibilidade de abrir novas janelas de imagem, fechar 

janelas, gravar resultados da análise e visualizar as propriedades da imagem. O 

FORWEB lê os formatos mais comuns de imagem, i.e. TIFF, BMP, GIF, JPG e PNG. Esta 

variedade de formatos é suficiente para a maioria dos utilizadores a que esta aplicação 

se destina. A aplicação lê imagens com mais de três bandas, como sejam as adquiridas 

pelos satélites Landsat, QuickBird, IKONOS, etc. 

O menu Stretch permite ao utilizador modificar o brilho e o contraste das imagens, 

com vista a melhorar a respectiva visualização. Este melhoramento baseia-se nas 

estatísticas da distribuição de frequência dos valores dos píxeis, e faz-se através de 

uma redistribuição desses valores de forma linear, de modo a que passem a ocupar 
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toda a gama possível (para imagens de 8 bits essa gama é de 0 a 255). O menu Stretch 

contempla três possibilidades (Figura 33): 

(1) Stretch [2std]. Esta opção utiliza a média (µ) e o desvio-padrão (σ) para 

redistribuir os valores originais dos píxeis de cada uma das bandas pela 

gama de 0 a 255 de uma forma linear. Assim, o valor µ-2σ passa a 

corresponder ao limite inferior desta gama (0) enquanto o valor µ+2σ passa 

a corresponder ao limite superior (255). 

(2) Stretch [Min, Max]. Nesta opção são utilizados os valores mínimo e máximo 

para redistribuir linearmente os valores originais dos píxeis de cada uma das 

bandas pela gama de 0 a 255. Neste caso o valor mínimo passa a 

corresponder ao limite inferior desta gama (0) enquanto o valor máximo 

passa a corresponder ao limite superior (255). 

(3) A última possibilidade corresponde a visualizar a imagem sem aplicar 

qualquer tipo de contraste. 

 

Figura 33. Imagem Landsat-7 ETM (453) sem melhoramento de contraste (à esquerda), com 

Stretch [Min, Max] (ao centro) e Stretch [2std] (à direita). 

No menu Vegetation estão incluídas as ferramentas para a detecção de alterações do 

coberto vegetal. Este menu inclui (Figura 34): 

(1) Normalized Difference Vegetation Index (NDVI); 

(2) Diferença de NDVI entre duas imagens; 
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(3) Detecção de situações em que há aumento de vegetação (e.g. novas plantações 

florestais) e diminuição de vegetação (e.g. cortes e fogos). 

 

Figura 34. Botões do menu Vegetation. 

Na opção (1) do menu Vegetation é apresentada ao utilizador uma nova caixa de 

diálogo através da qual é possível calcular o NDVI das imagens usando as respectivas 

bandas do vermelho e infravermelho. 

Na opção (2) o utilizador pode calcular a diferença entre os valores de NDVI 

correspondentes a duas imagens de datas diferentes. 

Com a opção (3) é possível usar o resultado da opção (2) com vista a seleccionar os 

valores da diferença de NDVI que se consideram como alterações de vegetação. Esta 

selecção é feita com base em estatística descritiva, partindo-se do pressuposto que a 

diferença entre os índices de vegetação de duas datas segue uma curva de distribuição 

Normal com média ≃ 0. Sendo � a média e σ o desvio-padrão dessa distribuição, 

consideram-se como alterações as diferenças superiores a �+xσ (aumento de 

vegetação) ou inferiores a �-xσ (diminuição de vegetação). A escolha do factor 

multiplicativo (x) mais apropriado depende de várias considerações, como sejam a 

resolução espacial, o tipo de sensor utilizado ou as características da vegetação. Estes 

factores, em conjunto, são os que determinam no fundo a forma da curva de 

distribuição. Na aplicação, o utilizador pode escolher de entre os seguintes valores 

disponíveis para x: 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0. 

A última opção do menu está reservada para a ajuda (Help), que contém instruções 

relativas à utilização da aplicação, bem como o link para o website do projecto 

AGRO130, no qual esta ferramenta se encontra disponibilizada. 
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A Figura 35 ilustra o uso da aplicação FORWEB para a detecção de cortes florestais 

através de imagens adquiridas pelo sensor IKONOS para a zona 1. 

 

Figura 35. Exemplo de utilização da aplicação FORWEB com imagens IKONOS (RGB: 432), 

utilizando um factor multiplicativo x = 1,5 para detecção das alterações de vegetação. 

As imagens na coluna da esquerda foram adquiridas, respectivamente, em 2004 

(imagem de cima) e em 2005 (imagem de baixo), encontrando-se na composição 

colorida RGB 432. Nestas imagens a vegetação aparece com cores avermelhadas, as 

zonas sem vegetação com cores próximas do ciano e a água a azul-escuro. 

A coluna do meio corresponde ao cálculo do NDVI (opção (1) do menu Vegetation) para 

cada uma destas imagens. Tal como seria de esperar, as zonas de floresta e as zonas 

de vegetação em geral têm valores de NDVI altos, o que se traduz na imagem em tons 

mais claros da escala de cinzentos. Por outro lado, áreas com pouca vegetação 

aparecem representadas por tons mais escuros na escala de cinzentos. 
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Na coluna da direita pode observar-se o resultado da opção (3) do menu Vegetation. 

Assim, na imagem de cima temos o aumento de vegetação que ocorreu entre 2004 e 

2005 enquanto a imagem de baixo representa a diminuição entre as duas datas. Para 

gerar as imagens de aumento e diminuição de vegetação foi aplicado neste caso um 

factor multiplicativo x = 1,5. 

Note-se que os aumentos e diminuições de vegetação que se conseguem identificar 

visualmente comparando a imagem original de 2004 com a imagem original de 2005 

são também detectados automaticamente como resultado da aplicação do FORWEB. 

Através desta aplicação, é possível dar ao cidadão, uma ferramenta que permite 

introduzir os conceitos básicos de Detecção Remota, assim como efectuar algumas 

operações de análise, criando nova informação a partir das imagens de satélite de uma 

forma demonstrativa. 
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5555 CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES    

Neste trabalho desenvolveu-se uma metodologia multiescala (escalas regionais e 

locais) para detecção de cortes, fogos e novas plantações, através de imagens Landsat 

e IKONOS. Os resultados obtidos mostraram-se bastante satisfatórios, justificando o 

uso da Detecção Remota e de procedimentos automáticos para a produção de 

cartografia. 

Este projecto permitiu uma comparação da detecção de cortes e fogos com imagens 

com características diferentes. Estas diferenças tornam-se mais evidentes na resolução 

espacial de cada imagem, já que no seu modo multiespectral as imagens IKONOS e 

Landsat têm uma resolução de 4 e 25 m, respectivamente. As diferenças na resolução 

espectral das duas imagens não se manifestaram relevantes já que a metodologia 

utilizada para detecção de cortes e novas plantações recorre apenas às bandas do 

vermelho e do infravermelho próximo que existem em ambas as imagens. Durante as 

análises efectuadas neste projecto, a data de aquisição das imagens, e a resolução 

espacial foram os factores que maior peso tiveram na obtenção de resultados 

diferentes para as diferentes imagens. Para as imagens IKONOS da zona 1, a 

identificação de cortes e novas plantações florestais e fogos com uma UMC de 0,5 ha, 

atingiu bons resultados, i.e. IEP (≃80%) e de IEU (≃90%). As imagens de satélite Landsat 

para UMC de 0,5 têm valores bastante mais baixos, devendo por isso ser utilizadas 

para cartografia com UMC maiores. Os melhores resultados com imagens Landsat 

foram obtidos em média a partir dos 4 ha onde o valor do IEP e IEU apresentaram 

valores próximos de 85% e 70% respectivamente.  

Pode-se concluir deste estudo que as imagens IKONOS e Landsat podem ser utilizadas 

para produção de cartografia de cortes e novas plantações florestais com uma boa 

exactidão a escalas locais (1:10 000) com UMC de 0,5 ha e a escalas regionais (1:100 

000) com UMC de 4 ha, respectivamente.  
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O estudo revelou também que as imagens do par multitemporal utilizadas para 

detecção de cortes e novas plantações florestais devem ser adquiridas na mesma 

altura do ano e em meses em que o ângulo zenital não seja muito elevado. Este factor, 

não foi possível de acautelar para este projecto, tornando-se necessária a definição da 

máscaras de sombra para as imagens IKONOS. A metodologia desenvolvida não 

permite detectar a transformação de áreas agrícolas em florestais, uma vez que o 

comportamento espectral de uma nova plantação florestal é muito semelhante à de um 

solo sem vegetação, que existe em numa parte do ano em terrenos ocupados por 

culturas anuais, e devido também ao lento crescimento das espécies florestais. Esta 

limitação pode ser contornada pela utilização de mais do que uma imagem do mesmo 

ano para identificação de alterações devido à fenologia das culturas anuais. A 

aquisição de novas imagens para anos subsequentes será uma necessidade, para que 

seja possível a identificação e monitorização do crescimento das novas plantações e 

posterior corte. 

O trabalho aqui descrito contribuiu também para dar a conhecer ao público em geral 

sobre as vantagens e limitações da detecção de alterações na monitorização do 

coberto florestal de Portugal Continental, através da utilização de imagens de satélite 

de muito grande resolução espacial (IKONOS) e grande resolução espacial (Landsat). A 

acção de divulgação ao público, foi realizada no dia 31 de Outubro de 2006 na 

workshop “Caracterização do coberto florestal com imagens de satélite”. Nesta 

workshop foi apresentada uma comunicação oral sobre os resultados obtidos neste 

trabalho. Outros trabalhos foram também apresentados nesta workshop dentro desta 

temática, que contaram com a colaboração da Direcção Geral dos Recursos Florestais 

(DGRF), da Associação da Indústria Papeleira (CELPA) e da empresa MECI - Gestão de 

Projectos de Engenharia, S.A. Uma parte deste trabalho está também disponível na 

secção de projectos da página do Grupo de Detecção Remota do IGP, onde foi incluída 

diversa documentação de apoio assim como a aplicação desenvolvida durante este 

trabalho e que pode ser consultada em: http://www.igeo.pt/gdr/projectos/agro130/. 
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Para além da divulgação pública de parte do trabalho desenvolvido nesta tese, foram 

também produzidos os seguintes artigos científicos: 

� Nunes, A., V. Nunes, e M. Caetano, 2007. Utilização de imagens de satélite 

para produção de mapas multi-escala de cortes e novas plantações 

florestais, Actas da V Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia, 

Lisboa, pp 197-206. 

� Nunes, A., e M. Caetano, 2006. Forest monitoring with remote sensing: a 

web application for the common user, [CD-ROM]. In Proceedings of the 

ASPRS 2006 Annual Conference, Nevada. 

No contexto geral, os objectivos propostos no início desta tese foram atingidos, 

embora existam ainda possíveis desenvolvimentos que contribuam para a evolução e 

melhoria dos resultados obtidos. Um campo a explorar, é a utilização de diferentes 

classificadores rígidos não assistidos, para a classificação das imagens. No campo dos 

algoritmos de detecção de alterações, podem ser ainda investigados melhoramentos 

na abordagem aqui apresentada, ou utilização de outras abordagens. Na aplicação 

desenvolvida podem ser ainda incluídas novas funções, sem descuidar a intuitividade 

que se pretende dar ao FORWEB. 
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1. Recursos interactivos que permitem on-line a análise de imagens 

de satélite. 

A Tabela 1, encontram-se inseridos os recursos interactivos que permitem on-line a 

análise de imagens de satélite, esta tabela está dividida em duas colunas. Na primeira 

coluna optou-se por colocar a imagem do site e na segunda coluna descrevem-se as 

aplicações com os seguintes elementos: titulo, URL4, e uma breve descrição do seu 

conteúdo e capacidades analíticas. 

Imagem Descrição sumária 

 

HyperLens 

http://hyperdaac.webthing.com/html/viewer.htm 

Visualização cientifica de imagens, em particular de 

Detecção Remota. Software baseado em Java, com a 

particularidade de poder se utilizado on-line, e 

portanto interactivo com o utilizador. 

 

HyperTool 

http://130.182.51.108/geog466/hypertool/index.h

tml 

Software baseado em tecnologias da Internet, para a 

execução on-line de análises básicas de imagens 

hiper-espectrais do sensor Airborne Visible/ 

Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS). Algumas 

das funções que o utilizador pode executar é o 

cálculo de índices tais como: NDVI, PRI e WBI. Esta 

ferramenta foi desenhada e desenvolvida pelo 

Centro de Análise Espacial e Detecção Remota 

(CSARS). 

(continuação na página seguinte) 

                                               

4 Uniform Resource Locator 
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(continuação da página anterior) 

 

Analytical Tools 

http://map.sdsu.edu/arc/Analytical_tools.htm 

Projecto desenvolvido pela Universidade de San 

Diego integrada numa iniciativa da NASA no 

âmbito das ciências da Terra. Este projecto tem 

como objectivo de aumentar a utilidade da 

Detecção Remota, desenvolvendo um conjunto de 

ferramentas on-line com funções analíticas. 

Algumas das funções apresentadas são: 

sobreposição de imagens, comparação temporal 

de imagens, filtros passa alto e passa baixo, 

transparência, etc. 

 

Geoscience Australia - Image processing online 

http://www.ga.gov.au/map/tweed_heads/ 

Site da Geociência Australiana no âmbito de um 

Kit educacional “Descobrindo a Detecção 

Remota”. Este site possibilita alguma 

interactividade, nomeadamente, na escolha de 

várias composições coloridas para uma imagem 

de satélite, NDVI, e aumento e diminuição do 

contraste. 

 

Portugal visto do Céu 

http://ortos.igeo.pt/ortofotos/ 

Site da responsabilidade do IGP, onde existe a 

possibilidade de observar on-line Orto-imagens 

de Portugal em falsa cor (RGB: 341) e cor 

verdadeira(RGB: 321). 

(continuação na página seguinte) 
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(continuação da página anterior) 

 

ImageJ 

http://rsb.info.nih.gov/ij/applet/ 

Versão applet do software ImageJ para o 

processamento de imagem. Embora este software 

seja desenvolvido num ramo de investigação do 

Instituto nacional de Saúde mental dos Estados 

Unidos da América, tem aplicações e 

funcionalidades em vários ramos da ciência.  

Tabela 1. Recursos interactivos disponíveis na Internet que permitem a análise de imagens. 


