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A DETECÇÃO REMOTA NO INVENTÁRIO 
FLORESTAL 

Análise das potencialidades da utilização das 
imagens de satélite 

 
  

RESUMO 
 

A floresta desempenha um importante papel na economia mundial sendo o conhecimento 

dos recursos florestais o objectivo primordial para a grande maioria dos países. Sendo a 

floresta gerida para uma grande complexidade de objectivos a recolha de informação 

constitui uma tarefa complexa, só possível com a realização de inventários florestais. 

Nesta dissertação procurou-se efectuar uma breve caracterização da evolução do coberto 

florestal em Portugal Continental e do Inventário Florestal Nacional, estabelecendo-se uma 

análise comparativa sobre as metodologias utilizadas por diversos países a nível mundial. 

Com base numa pesquisa bibliográfica sobre a utilização de imagens de satélite em 

inventário florestal procurou-se, depois de caracterizar de uma forma sucinta os meios de 

detecção remota, identificar as suas principais aplicações florestais e as principais acções 

de investigação e desenvolvimento que têm vindo a ser desenvolvidas pela comunidade 

cientifica.  

Analisando a potencialidade de utilização das imagens de satélite na estimação das 

principais variáveis dendrométricas utilizadas num inventário florestal, procura-se efectuar 

uma reflexão sobre as perspectivas futuras da sua utilização no Inventário Florestal 

Nacional em Portugal. 
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REMOTE SENSING AND FOREST INVENTORY 
 Use of satellite images - analysis of its potentialities 

 

 

ABSTRACT 
 

Forests play an important role on the world’s economy and consequently the knowledge of 

forest resources is a primary objectify for the vast majority of countries. Being a complex 

ecosystem, data collection of forest information, is a complex task, achieved by forest 

inventory. 

The first part of this work consists on a brief characterization of the evolution of the forest 

cover on Continental Portugal and of the evolution of the National Forest Inventory, followed 

by a comparison of the methodologies used in different countries. 

Using bibliographic data for researching information on the use of satellite images on forest 

inventory, the second part of this work consists on a characterization of the different methods 

of remote sensing, the identification of the main applications on forestry and the recognition 

of most important lines of Research and Development that have been developed in the last 

years. 

The last part of the work consists on the analyse of the future uses of satellite images on the 

Portuguese National Forest Inventory, using the potentialities of satellite images on the 

estimation of the different dendrometric parameters. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO 
As florestas constituem, porventura, os ecossistemas mais diversificados e ecologicamente 

complexos, sendo igualmente os mais ameaçados, constituindo um recurso natural 

importante, quer do ponto de vista da preservação do equilíbrio ecológico, quer do ponto de 

vista do aproveitamento económico. De acordo com a avaliação dos recursos florestais 

mundiais de 2005 (FRA 2005), coordenada pela FAO (Food and Agriculture Organization), a 

área florestal total era de cerca de 4.000 milhões de ha, desigualmente distribuída, e com 

uma tendência alarmante para a desflorestação de cerca de 13 milhões de ha.ano-1 (FAO, 

2006). 

Ocupando, de acordo com o Inventário Florestal Nacional (IFN) de 2005/06 (DGRF, 2007b), 

uma superfície de cerca de 3,4 milhões de ha em Portugal Continental, que corresponde a 

cerca de 35,8 % do território do Continente, a floresta é o sector que apresenta um dos mais 

elevados potenciais de desenvolvimento, com reflexos muito importantes na economia 

nacional.  

A avaliação correcta dos recursos florestais, bem como a sua monitorização, reveste-se, 

assim, de uma enorme importância estratégica. Em Portugal, com a aprovação por 

unanimidade na Assembleia da República em 1996 da Lei de Bases da Politica Florestal 

(LBPF) iniciou-se um processo de planeamento, a que se seguiu o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa (PDSFP). A Lei de Bases da Politica 

Florestal define dois níveis de ordenamento florestal, aos quais correspondem duas figuras 

de planeamento: Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) e Planos de Gestão 

Florestal (PGF). Enquanto os primeiros se enquadram numa óptica de uso múltiplo e, de 

forma articulada, com os planos regionais e locais de ordenamento do território, sendo, por 

consequência, um instrumento ao nível de intervenção do planeamento sectorial, os 

segundos estão ao nível das explorações, das florestas públicas e comunitárias. 

Sendo fulcral o conhecimento objectivo das principais características da floresta portuguesa 

no estabelecimento de políticas, planos e projectos que visem o seu desenvolvimento 

sustentável, o IFN constitui-se como um instrumento fundamental para o País, tendo ainda 

como missão monitorizar a extensão e condição dos recursos florestais nacionais. 

A avaliação das modificações que se operam numa floresta ao longo de um certo intervalo 

de tempo exige a realização de inventários periódicos. A produção de informação florestal 

tem assentado em métodos estatísticos de amostragem, sendo as amostras obtidas pela 

realização de operações de recolha de dados que envolvem processos de detecção remota 

e levantamentos de campo. O IFN em Portugal tem sido iniciado com a realização de uma 

cobertura aerofotográfica, seguida de foto-interpretação, identificação das manchas 

florestais e, para algumas revisões, elaboração de cartografia de ocupação do solo. Sendo 
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os primeiros inventários baseados na foto-interpretação visual de fotografias aéreas 

pancromáticas de grande escala, a 3ª revisão assentou na interpretação visual 

estereoscópica de fotografia infravermelho colorido e a 4ª revisão, cujos resultados 

constituem os últimos dados estatísticos divulgados, assenta em fotografias aéreas digitais 

com 4 bandas (visível e infravermelho próximo). A actual periodicidade entre os inventários 

cria algumas dificuldades na indústria florestal, nomeadamente para as espécies florestais 

de rápido crescimento como o eucalipto, além de que a crescente área abrangida por 

incêndios florestais e os problemas fitossanitários que afectam algumas espécies como o 

Pinheiro e as Quercíneas (Sobreiro e Azinheira) levam a que os dados referentes à 

cobertura florestal se apresentem rapidamente desactualizados.  

A actualização da cartografia florestal, a avaliação dos riscos de incêndios e detecção de 

focos de incêndio, a cartografia de áreas ardidas, a identificação de cortes e a 

monitorização do estado sanitário dos povoamentos são algumas das principais aplicações 

florestais da detecção remota com imagens de satélite.  

Sendo uma alternativa viável, já praticada em alguns países do continente americano 

(Estados Unidos e Canadá), europeu (Finlândia) e asiático, a avaliação da viabilidade de 

utilização das imagens de satélite na realização de inventários florestais em Portugal, 

mesmo que complementar com outros meios de detecção remota, e na monitorização da 

floresta, que com a actual dinâmica se justifica com uma periodicidade anual ou bienal, é 

reconhecidamente indispensável a uma adequação das estratégias adoptadas para o 

sector. 

1.2  OBJECTIVOS 
A gestão florestal actual tem como preocupação não só a produção sustentada de lenho 

como também garantir a estabilidade do ecossistema florestal e a satisfação das exigências 

de uma sociedade em evolução (Tomé, 2007b), caracterizando o conceito de gestão 

florestal sustentável. Nesta óptica torna-se indispensável a existência de dados fiáveis que 

permitam aos gestores e/ou decisores tomarem as decisões mais adequadas e avaliar as 

suas consequências no futuro. Tal é possível pela existência de programas de inventário e 

monitorização dos recursos florestais, embora a quantidade e qualidade dos dados dependa 

principalmente do nível de desenvolvimento do país, da importância do sector florestal e das 

disponibilidades económicas.  

Muitos países têm desenvolvido inventários florestais nacionais para conhecer e monitorizar 

os seus recursos florestais. A utilização de imagens de satélite permite a produção de 

cartografia automática a escalas regionais e locais, podendo vir a ser, em 

complementaridade com os Sistemas de Informação Geográfica, largamente utilizadas a 

nível mundial.  
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Pretende-se com este trabalho de revisão bibliográfica sobre os programas de inventário 

florestal em curso em diversos países, com particular destaque para os que têm vindo a 

utilizar imagens de satélite: 

 Identificar as metodologias utilizadas na inventariação dos recursos florestais; 

 Efectuar uma análise dos programas de inventário florestal em curso estabelecendo 

um paralelismo com a situação do IFN em Portugal; 

 Efectuar uma revisão bibliográfica sobre a investigação e desenvolvimento 

efectuada neste domínio perspectivando a utilização das imagens de satélite na 

elaboração e monitorização dos inventários florestais;    

 Analisar a potencialidade e viabilidade de utilização futura das imagens de satélite 

na avaliação e monitorização dos recursos florestais em Portugal. 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 
O trabalho encontra-se estruturado em quatro grandes capítulos: 

• Capítulo 1, onde é feito o enquadramento do tema de dissertação, a definição dos 

objectivos e estruturada a tese; 

• Capítulo 2, onde é efectuada uma caracterização do sector florestal em Portugal 

Continental numa óptica da evolução da ocupação do solo, desde que existem 

registos escritos, e, consequentemente, da evolução dos métodos utilizados para o 

conhecimento e avaliação dos recursos florestais descrevendo a metodologia que 

tem vindo a ser usada no Inventário Florestal Nacional.  

• Capítulo 3, onde se procurará estabelecer uma análise comparativa entre o IFN em 

Portugal e o que é desenvolvido em diversos países, sendo feita uma abordagem 

ao IFN de países com maiores tradições nesta área como os Estados Unidos, em 

países onde tem sido desenvolvida uma nova abordagem como nos países 

nórdicos (Finlândia), em outros países do continente americano (México, Brasil e 

Argentina) e a evolução em alguns países da União Europeia (e.g. Espanha, 

França, Alemanha, Suécia, Suiça). 

• Capítulo 4, onde depois de uma breve descrição dos princípios e fundamentos da 

detecção remota na óptica florestal e identificados os tipos de imagens utilizadas 

nos inventários florestais bem como o tipo de informação recolhida, efectuar-se-á 

uma pesquisa bibliográfica sobre investigação e desenvolvimento em inventário 

florestal incidindo na avaliação de parâmetros dendrométricos com dados de 

detecção remota e a importância da imagem de satélite na avaliação e 

monitorização dos recursos florestais procurando identificar as perspectivas futuras 

da sua utilização no Inventário Florestal Nacional 

• Capítulo 5 com as conclusões  
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2 A FLORESTA EM PORTUGAL E SUA INVENTARIAÇÃO 
 

2.1 BREVE PERSPECTIVA HISTÓRICA 
A análise histórica da evolução da floresta portuguesa é uma tarefa de grande interesse 

mas complexa, quer pela dispersão das fontes e consequentes divergências, quer pelo 

menor rigor científico, particularmente evidente nas épocas mais remotas. Os documentos 

escritos são relativamente recentes, destacando-se os trabalhos publicados por Barros 

Gomes no século passado e por Almeida na primeira metade do século XX. Mais 

recentemente será de destacar uma publicação de grande interesse de Maria Carlos Radich 

e Monteiro Alves, intitulada Dois séculos da Floresta em Portugal, onde é feita uma 

descrição integradora da floresta portuguesa nos últimos duzentos anos e que constitui uma 

importante referência para a história florestal em Portugal. De referir ainda a abordagem 

efectuada por Américo Mendes (2004) à vertente económica.  

2.1.1 A EVOLUÇÃO DO COBERTO FLORESTAL EM PORTUGAL 

A vegetação florestal começou a expandir-se e a adquirir o seu fácies actual no território da 

Península Ibérica há cerca de 100 000 anos (Alves et al., 2006). A evolução do coberto 

florestal em Portugal terá seguido nos últimos milhares de anos um padrão comum a todo o 

Mediterrâneo, com a destruição da floresta original por fogos frequentes destinados a 

favorecer o pastoreio, com a utilização dos melhores solos para cultura de cereais e com o 

uso do material lenhoso para combustível e construção (Rego, 2001). 

Devy-Vareta (1993) refere que em Portugal os séculos XI-XIII corresponderam a um período 

de intensa organização dos espaços agro-silvo-pastoris, tornando-se no final do séc. XIII os 

efeitos da desarborização uma preocupação permanente, o que conduziu a que se 

desenvolvessem esforços de protecção das florestas. 

Uma outra fase de desflorestação terá coincidido com a época dos Descobrimentos (início 

do século XV) com a crescente necessidade de madeiras, especialmente de sobreiro e de 

pinheiro bravo e manso, para a construção naval. Esta situação levou à tomada de algumas 

iniciativas legislativas em finais do séc. XV e à designada “Lei das Árvores” de 1565 (séc. 

XVI), posteriormente transcrita em 1603 nas Ordenações Filipinas (Devy-Vareta, 1993), na 

qual são reservadas espécies como o castanheiro e os carvalhos para solos mais férteis e 

profundos (Devy-Vareta e Alves, 2007). 

Em 1815 Andrada e Silva, baseando-se na proporção existente na França pré-

revolucionária, considerava que a área florestal do País, desde finais de setecentos até 

1868, não atingiria 1/10 da superfície do reino, Varnhagen (1836) considerava que apenas 

uma sétima parte do país tinha “matas e árvores dispersas” e para Brotero (1827) metade 

do país encontrar-se-ia inculto (Radich e Alves, 2000). 
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Em termos de espécies florestais Gomes (1876) considerava que o panorama florestal era 

dominado por cinco espécies de carvalhos (três de folha caduca e dois de folha persistente), 

duas espécies de pinheiros, pelo castanheiro, zambujeiro e alfarrobeira, tendo elaborado 

uma Carta que constitui um importante acervo histórico (Anexo 1). O coberto florestal nas 

serras das Beiras e de Trás-os-Montes seria dominado por espécies dos géneros Quercus e 

Pinus, tendo-se estabelecido o pinheiro bravo nas serras do Noroeste, dominadas por 

Quercus robur ou Quercus pyrenaica, no final da Idade do Bronze (Rego, 2001), enquanto 

que no Alentejo, com excepção da Península de Setúbal e da zona do Sado, ocupadas por 

pinhal, dominavam os carvalhos, formando também grandes matas a leste (Gomes, 1876). 

Hoffmansegg e Link (1805) referiam existir no Norte de Portugal bosques de carvalhos 

pouco densos, que nos vales da província do Minho seriam contínuos, bosques de 

castanheiros nas encostas das Serras do Marão, Estrela, Portalegre e Monchique, e, mais a 

sul, o sobreiro, o carrasco e pinheiro marítimo. 

No século XIX registaram-se importantes transformações que conduziram à extensão do 

espaço agrícola e a um aumento da superfície florestal (Devy-Vareta, 1993). Iniciaram-se os 

trabalhos de fixação e arborização das dunas do litoral, cujo início documentado se deve a 

José Bonifácio de Andrada e Silva1 (Rego, 2001), e à arborização de serras do interior. De 

referir que a arborização das dunas foi um processo descontínuo, assumindo uma maior 

regularidade apenas a partir de 1850 (Radich, 1996). Ribeiro e Delgado (1868) elaboram um 

relatório sobre a arborização geral do País onde constatam uma enorme desflorestação, 

estimando-se os incultos em cerca de 5 milhões de hectares, o que equivaleria a 

praticamente metade do país. 

Em 1824 era criada a Administração-Geral das Matas, cuja missão inicial era a de gerir as 

florestas públicas que totalizavam 14 464 ha (Almeida, 1929; Radich e Alves, 2000). Com a 

sua criação registou-se uma alteração na política de utilização dos recursos florestais que 

passou a ser feita em bases científicas (Mendes, 2004). O património florestal público 

aumentou consideravelmente a partir de 1835, com a nacionalização de terras pertencentes 

às ordens religiosas expulsas do País pela revolução liberal, passando na década de 80 

para 18 278 ha (Radich e Alves, 2000). 

A evolução verificada entre 1874 (valores estimados por Pery) e 1910 (valores da Carta 

Agrícola e Florestal) deve-se a diferentes critérios de classificação da floresta. Com efeito, o 

ritmo de evolução da área florestal num período de 35 anos equivaleria, segundo Radich e 

Alves (2000), a uma taxa de crescimento médio anual de 37 614 ha, o que, comparando 

com o ritmo de arborização efectuado no séc. XX, se apresenta como impraticável. Para 

alguns autores como Mendonça (1961) e Estêvão (1983) foi em 1889, com a aprovação dos 

regulamentos provisórios de arborização das serras do Gerez e da Estrela, que se registou 

                                                 
1 Autor do que se pode considerar como o primeiro livro de Silvicultura intitulado “Memória sobre a 
necessidade e utilidade do plantio de novos bosques em Portugal”. 
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o ressurgimento florestal, coincidindo com o recomeço da contestação das populações em 

torno da arborização.  

O Regime Florestal2, instituído em Dezembro de 1901, veio legitimar a intervenção do 

Estado em áreas definidas, traduzindo-se num crescimento em área na floresta de 

resinosas e nos montados de sobro e de azinho. Assim, em 1928 os Serviços Florestais 

exerceriam já uma acção directa sobre uma área de 117 758 ha, submetidos ao Regime 

Florestal Total ou Parcial, e indirecta sobre uma área de 207 529 ha de propriedades 

incluídas no regime florestal ou de simples polícia.  

Face à heterogeneidade da informação, a Carta Agrícola e Florestal de 1910 constitui a 

primeira e única fonte de informação em que as áreas agrícolas, florestais e incultas do 

território nacional foram efectivamente medidas. No que se refere à área onde se 

encontrava concentrado o pinhal, e de acordo com os dados recolhidos por Radich e Alves 

(2000), foi elaborado um mapa em ArcGis 9.0 com a distribuição percentual desta espécie 

ao nível distrital relativamente à área total de pinhal em Portugal Continental (Figura 1). 

Poderemos verificar que as maiores concentrações se localizavam nos distritos de Lisboa, 

Santarém, Aveiro e Leiria e as menores nos distritos de Coimbra, Beja, Évora e Portalegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Distribuição da área de pinhal por distritos administrativos segundo a Carta Agrícola e 
Florestal de 1910 (Adaptado de Radich e Alves, 2000) 

                                                 
2 O Regime Florestal diz-se total, se aplicado a propriedades do Estado, ou parcial, se aplicado a 
propriedades de câmaras municipais, juntas de freguesia, associações ou de particulares. O regime 
parcial pode ser obrigatório, para as propriedades das autarquias locais e outras instituições, ou 
facultativo para as propriedades privadas, podendo ser de simples polícia. 
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A evolução da área florestal desde o século XIX caracteriza-se, assim, por uma progressiva 

ocupação de terrenos incultos e expansão da área de pinheiro bravo. De uma forma 

sintética Radich e Alves (2000) consideram três momentos essenciais na evolução da 

cobertura florestal do território: o alastramento do pinheiro bravo (até à década de 70 do 

século XX), a alteração da forma de exploração do sobreiro a partir do século XVIII e a 

expansão do eucalipto desde meados do século XX. Acresce desde a década de 80 do 

século XX o problema dos fogos. Com base nos dados publicados por Mendes (2004) e da 

Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF) foram construídos os gráficos 

representados nas Figuras 2 e 3, onde se verifica, a partir do início da década de 70, uma 

redução na área ocupada por pinheiro bravo e um forte aumento da área ocupada por 

eucalipto. As restantes espécies mantêm-se relativamente estáveis, com excepção da 

azinheira onde se regista um decréscimo lento e constante. De referir não existirem dados 

sobre a área ocupada em 1963-66 para o Castanheiro, Carvalhos e outras espécies. A área 

florestal tem vindo a crescer de uma forma mais ou menos uniforme, apesar dos graves 

efeitos provocados pelos incêndios florestais, particularmente na última década. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Distribuição das principais espécies florestais em Portugal Continental (Fonte: Mendes, 
2004; DGRF, 2007b) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Evolução do uso do solo em Portugal Continental (Fontes: Mendes, 2004; DGRF, 2006c) 
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2.1.2 POLITICAS FLORESTAIS 

Até 1974 o Estado Português prosseguiu com politicas que conduziram indirectamente a 

incentivos positivos para a actividade florestal privilegiando a arborização de áreas sob 

administração pública. Em 1922 encontravam-se apenas arborizados cerca de 10 000 ha de 

baldios3 serranos (Mendonça, 1961) e em 1927 e 1928 o Estado, através da campanha do 

trigo, voltou a redireccionar a sua acção para o aproveitamento agrícola, em detrimento do 

uso florestal do solo. Esta estratégia acabou por fracassar levando a que houvesse uma 

nova inflexão com a entrega de terrenos comunitários incultos aos Serviços Florestais 

para arborização.  

Com a aprovação em 1938 da Lei do Povoamento Florestal ou Lei dos Baldios, 

pretendia-se, entre outros objectivos, para um período de 30 anos arborizar 420 000 ha, a 

melhoria de 60 200 ha de pastagens e a constituição de 33 500 ha de reservas naturais e 

parques nacionais (Gomes e Quaresma, 1988; Radich e Alves, 2000); no período de 1935 a 

1972 foram arborizados 318 000 ha, essencialmente com pinheiro bravo (Mendes, 2004), 

enquadrado no designado Plano de Povoamento Florestal (PPF). Com a aplicação aos 

baldios do conceito de Regime Florestal Parcial foram criados 130 Perímetros Florestais, 

com uma área aproximada de 476 000 ha, que representa cerca de 14,5% da área florestal 

total do país. 

Com a criação em 1945 do Fundo de Fomento Florestal (FFF), que já existia desde 1901 

com a designação de Fundo Especial dos Serviços Florestais (Mendes, 2004), pretendeu-se 

desenvolver um serviço essencialmente vocacionado para a prestação de assistência 

técnica aos proprietários privados (Gomes e Quaresma, 1988), sendo dada prioridade às 

regiões a Sul do Tejo e à faixa raiana do Centro e Norte do País. No período de 1965 a 

1986 foram fornecidas gratuitamente 97 milhões de plantas, arborizados 242 954 ha (dos 

quais 60 000 ha através do Projecto Florestal Português/Banco Mundial) e instaladas cerca 

de 60 000 ha de pastagens como forma de promover o uso múltiplo nos espaços florestais 

(Vieira, 1991, in Mendes, 2004). Em 1956, com a criação da Comissão de Fomento 

Suberícola, pretendeu-se fomentar o estudo e investigação sobre o Sobreiro, o que não se 

terá traduzido num aumento da área ocupada por esta espécie (Devy-Vareta e Alves, 2007).  

Na década de 80 Azevedo Gomes apresentou uma proposta de politica florestal 

direccionada para o fomento da arborização em terrenos particulares. Com a integração de 

Portugal na União Europeia foram disponibilizados apoios ao investimento florestal privado, 

dando-se início a um novo período de arborizações. A sua aplicação, no entanto, não foi 

direccionada em função de objectivos estratégicos previamente definidos (Vasco, 1998). 

                                                 
3 Baldios são os terrenos possuídos e geridos por comunidades locais, constituídas pelo conjunto dos 
compartes, e que constituem normalmente um logradouro comum para efeitos de apascentação de 
gados, recolha de lenhas ou de matos ou de outras actividades de natureza agrícola, florestal, 
silvopastoril ou apícola. Os compartes são os moradores de uma ou mais freguesia ou de parte delas 
que, de acordo com os usos e costumes, terão direito ao uso e fruição do baldio 
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O Projecto Florestal Português/Banco Mundial – PFP/BM (1981-1988) tinha como objectivos 

incrementar a produção com fins múltiplos, a localização prioritária das actividades nas 

regiões mais atrasadas do País e a concentração de acções de cuja execução pudesse 

resultar uma maior contribuição para a solução de problemas de desemprego (Carvalho e 

Morais, 1996). Dado que o esforço de arborização incidiu claramente no sentido da 

produção lenhosa o seu impacto nas zonas a sul do Tejo foi muito limitado. Tendo por base 

dados recolhidos por Mendes (2004) elaborou-se o gráfico da Figura 4 com a evolução 

comparativa das áreas arborizadas com estes programas de fomento florestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  – Áreas arborizadas por programas de fomento florestal (Fonte: Mendes, 2004) 

 

Quando comparados com outros programas o PFP/BM representa um aumento na taxa de 

arborização anual efectuada com intervenção pública, que foi de 16 489 ha.ano-1 quando de 

1939 a 1965 se cifrou em 9 235 ha.ano-1 e de 1966 a 1980 de 12 085 ha.ano-1 (Mendes, 

2004). Sendo as metas materiais a atingir, segundo Radich et al. (2000), a arborização de 

90 000 ha pelos serviços oficiais e de 60 000 ha pela industria florestal, além de construção 

de 3,3 Km de rede viária e divisional, os resultados alcançados podem-se considerar como 

satisfatórios (80 % para o Estado e 70 % para a industria). No Continente a área de espaços 

florestais arborizados aumentou muito significativamente sobretudo devido ao sobreiro e 

pinheiro bravo até à década de 70 e ao eucalipto desde a década de 50, atingindo em 1995 

um valor máximo de 3.3 milhões de ha (DGRF, 2007b). 

Tendo por base elementos estatísticos publicados pela DGRF foi elaborado o gráfico da 

Figura 5 onde é possível avaliar as áreas e o investimento efectuados no sector florestal 

com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia. No âmbito do I QCA 

(1986/87 a 1996/97) o Programa de Acção Florestal (PAF) visava a arborização de incultos 

e de terras marginais para a agricultura, a beneficiação dos povoamentos existentes, a 

rearborização de áreas percorridas por incêndios e o uso múltiplo. Com a sua aplicação a 
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inflexão na actuação dos Serviços Florestais no sentido de privilegiar o sector privado 

tornou-se mais acentuada. De referir ainda as medidas florestais incluídas no regulamento 

CEE 797/85, que vigorou de 1991 a 1993, onde eram pela primeira vez contemplados 

subsídios por perda de rendimentos agrícolas em caso de arborização de terras 

consideradas como marginais para a agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Áreas totais de intervenção e investimentos ao abrigo dos Programas Comunitários (Fonte: 

DGRF, 2007a) 

 

Com o II QCA (1994 a 1999) foi implementado o Plano de Desenvolvimento Florestal (PDF) 

e, no âmbito da Reforma da Politica Agrícola Comum (PAC), foi instituído um regime de 

ajudas à florestação, conhecido pelo Reg. (CEE) 2080/92. Os principais objectivos para o 

PDF eram de promover a rearborização de áreas ardidas e de incultos, a beneficiação de 

povoamentos florestais existentes e de infra-estruturas, o uso múltiplo e a modernização de 

viveiros florestais. O Reg. (CEE) 2080/92 visava o fomento da utilização alternativa de terras 

agrícolas, contribuindo para a redução do défice da Comunidade em produtos silvícolas e o 

desenvolvimento de actividades florestais nas explorações agrícolas. A aplicação destas 

medidas tiveram, de uma forma geral, um papel positivo no aumento da área florestal em 

Portugal, embora tenha revelado algumas carências e disfunções, nomeadamente nas 

espécies mais frequentemente utilizadas.  

Estes programas de incentivo à arborização e beneficiação florestal tiveram continuidade no 

âmbito do III QCA com a aplicação do Plano de Desenvolvimento Rural, abreviadamente 

denominado RURIS, e do Programa Operacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 

denominado por AGRO, nomeadamente no âmbito da Medida 3 – Desenvolvimento 

Sustentável das Florestas. O RURIS integrava a florestação de terras agrícolas, tendo, 

relativamente ao Reg (CEE) 2080/92, um menor impacto já que as condições de 

subsidiação ao investimento não foram tão favoráveis. Refira-se que no último Inventário 

Florestal Nacional (IFN) de 2005/2006, cujos resultados foram recentemente divulgados, 

constatou-se a existência de 295,5 mil hectares de povoamentos jovens e de 18,0 mil 
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hectares de outras formações lenhosas que, somados aos 2 841,3 mil hectares de 

povoamentos puros e mistos dominantes, totalizam 3 136,8 mil hectares. Esta área é, 

apesar de tudo, inferior em 138,5 mil hectares à área inventariada em 1995, embora se 

tenha de ter em linha de conta uma área significativa identificada como povoamentos 

ardidos e que totalizou os 213,3 mil hectares. 

Foi, pois, através das acções de fomento florestal financiadas por estes programas e da 

intervenção privada, a partir da década de 70, através de empresas produtoras de pasta 

celulósica, que foi instalada grande parte da floresta constituída no séc. XX e actualmente 

existente. Não tendo sido estas acções enquadradas numa política florestal nacional 

consistente e estruturada, a floresta actualmente existente apresenta-se muitas das vezes 

desordenada e com os problemas que se reconhecem, como a continuidade das áreas 

arborizadas, essencialmente com recurso a resinosas como o pinheiro bravo, actualmente a 

nossa principal espécie produtora de madeira, de elevada sensibilidade ao fogo. 

Com a Lei de Bases da Politica Florestal foram estabelecidos os princípios gerais para a 

Politica Florestal, onde era perspectivada a multifuncionalidade dos espaços florestais numa 

perspectiva integrada, a optimização da sua utilização, a gestão florestal sustentada, a 

eficiência e racionalização da capacidade produtiva do sector, a valoração económica dos 

bens e serviços proporcionados por estes espaços. Incorporava ainda os princípios 

fundamentais da Declaração de Princípios sobre as Florestas, assinada por Portugal na 

Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro em 

1992. Além desta Declaração, juridicamente não vinculativa, surgiu, igualmente sem 

carácter vinculativo, o Capítulo 11 da Agenda 21, intitulado “Combate à desflorestação” 

O conceito de gestão sustentável das florestas para a Europa, sua definição e critérios, 

começaram a ser estabelecidos em Helsínquia, por ocasião da 2ª Conferência Ministerial 

para Protecção das Florestas na Europa, que teve lugar em Junho de 1993, da 

responsabilidade de Portugal e Finlândia coadjuvadas pela França e Polónia, e confirmados 

em Lisboa, na 3ª Conferência em Junho de 1998.   

O Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa (PDSFP) constituiu o 

segundo esforço para a criação e implementação de uma estratégia florestal consistente 

(Vasco, 1998). A sua concepção teve como objectivo a sua utilização como ferramenta de 

trabalho, indutora de iniciativas de diversa natureza e foi estruturado de forma a contemplar 

o desenvolvimento de um sector mais competitivo, a conservar a natureza e assegurar a 

internalização de valores ambientais, a articular a estratégia florestal com a do 

desenvolvimento industrial, a assegurar uma gestão optimizada e racional dos recursos 

cinegéticos e aquícolas, a promover o desenvolvimento económico e social sustentado e a 

modernização da administração. 

A Estratégia Nacional para as Florestas (ENF), inserida na Estratégia Florestal da União 

Europeia, constitui o elemento de referência das orientações e planos de acção públicos e 

privados para o desenvolvimento do sector nas próximas décadas. É suportada numa matriz 
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estruturante do valor das florestas, que se pretende maximizar através de seis linhas de 

acção estratégicas. Pretende-se, no curto prazo, minimizar os riscos de incêndios e dos 

agentes bióticos e, no médio prazo, assegurar a competitividade do sector, pela sua 

organização e qualificação dos diferentes agentes que sobre ele actuam, pela 

especialização do território, pelo aumento do valor dos produtos e pela racionalização e 

simplificação dos instrumentos de política. 

Neste contexto, a ENF concretiza-se, desde já, com a adopção de medidas no âmbito do 

Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), do Plano Estratégico Nacional do 

Desenvolvimento Rural (PENDR) e em Planos e Programas Especiais, como o Plano 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) ou o Programa da Luta Contra 

o Nemátodo da Madeira do Pinheiro (PROLUMP), onde são definidos os objectivos 

específicos, as metas, a repartição de responsabilidades e o quadro de recursos humanos e 

financeiros. 

Os Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF’s), instrumentos fundamentais para 

a gestão correcta dos espaços florestais, têm como objectivo a valorização, protecção e 

gestão sustentável dos recursos florestais, no cumprimento dos princípios orientadores 

definidos na LBPF, vigorando por um período máximo de 20 anos. Apresentando um 

diagnóstico da situação regional actual os PROF’s efectuam uma análise estratégica que 

permite definir objectivos gerais e específicos, delinear medidas e acções tendo em vista a 

prossecução de uma política coerente e eficaz, bem como definir normas de intervenção 

para os espaços florestais e modelos de silvicultura, aplicáveis a povoamentos-tipo. De 

destacar o contributo regional para a defesa da floresta contra os incêndios, através do 

enquadramento das zonas críticas, da necessária execução das medidas relativas à gestão 

dos combustíveis e da infraestruturação dos espaços florestais, mediante a implantação de 

Redes Regionais de Defesa da Floresta (RDF). 

2.1.3 A IMPORTÂNCIA ECONÓMICA DA FLORESTA 

Os espaços florestais ocupam dois terços do território continental, ocupando uma área de 

5,3 milhões de hectares, dos quais, segundo o IFN 2005/2006, 3,4 milhões estão 

arborizados (35,8 % do território), sendo 25,8% de resinosas, 64,2% de folhosas e 9,4% de 

povoamentos jovens. No que concerne aos objectivos principais de produção, 47,8% da 

floresta portuguesa é essencialmente constituída por resinosas, exploradas em regime de 

alto fuste, e por folhosas de rápido crescimento, exploradas em talhadia, sendo o objectivo 

predominante a produção lenhosa.  

O volume total em pé na floresta disponível para produção lenhosa foi estimado em cerca 

de 147 milhões de m3 (com casca), o que equivale a cerca de 77 m3.ha-1, quando a média 

europeia é de mais de 140 m3.ha-1 (Peck e Moura, 2006). Esta diferença é atribuída quer à 

idade média jovem, quer ao menor número de árvores por hectare dos povoamentos em 

Portugal Continental. De referir que, de acordo com os dados do inventário de 2005/2006 o 
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volume total é estimado em cerca de 108.4 milhões de m3 com casca, equivalendo a cerca 

de 65 m3.ha-1. Da análise dos sucessivos inventários florestais nacionais verifica-se que os 

povoamentos das três espécies florestais com maior interesse económico (pinheiro bravo, 

eucalipto e sobreiro) estão em regra sub-lotados. 

O regime de propriedade caracteriza-se por uma dominância do sector privado (84,2%), 

relativamente ao total dos espaços arborizados no território Continental, a que 

correspondem 9/10 da floresta disponível para produção lenhosa (Peck e Moura, 2006; 

DGRF, 2007a), incluindo-se a restante área no sector público do Estado, correspondendo 

apenas 2% ao domínio privado do Estado (a menor percentagem na Europa) e 13,8% de 

baldios. Esta predominância do sector privado é superior aos cerca de 50-60% da Europa 

ou aos 73% da União Europeia (Peck e Moura, 2006). As explorações são 

predominantemente de tipo minifundiário (mais de 85 % do total das explorações têm uma 

área inferior a 5 ha), e apenas 1% das explorações apresentam 100 ou mais ha, sendo aí 

que se concentra a superfície florestal (DGF, 1998). Baptista e Santos (2005) estudaram a 

relação entre a dimensão da propriedade, as espécies florestais e as características de 

gestão florestal e os objectivos dos proprietários privados com base em inquéritos, tendo 

identificado seis tipos de situações (Tabela 1). 

Do trabalho desenvolvido constataram estes autores que a muito grande dimensão (mais de 

100 ha) está associada ao sobreiro e azinheira, a grande dimensão (20 a 100 ha) ao 

eucalipto, sobreiro e azinheira, a média dimensão (5 a 20 ha) ao eucalipto e a pequena 

dimensão (até 5 ha) ao pinheiro bravo. A área média da superfície florestal total, entendida 

como a área de cada proprietário incluindo as superfícies com povoamentos florestais e as 

superfícies de matos e incultos, era de 20.1 ha. 

Dimensão da 
Propriedade 

Número de 
proprietários (%) Espécies Principais 

Menos de 1 ha 32 Pinheiro bravo 

Entre 1 e 5 ha 35 Pinheiro bravo 

Entre 5 e 20 ha 19 Eucalipto 

Entre 20 e 100 ha 10 Eucalipto, Sobreiro, 
Azinheira 

Entre 100 e 200 ha 2 Sobreiro, Azinheira 

Mais de 200 ha 2 Sobreiro, Azinheira 

Tabela 1 - Principais características das propriedades e dos proprietários florestais privados 
estudados (Fonte: Baptista e Santos, 2005) 

 

Portugal é, no contexto europeu e mesmo mundial, um país “especializado” nas actividades 

silvícolas (DGF, 1998), com um peso significativo no Produto Interno Bruto (PIB), de 3,2% e 

superior à média europeia, embora, segundo os padrões europeus, seja um produtor de 

média dimensão no que toca a produtos florestais, excluindo a cortiça onde é o líder 

mundial (Peck e Moura, 2006). As exportações de produtos florestais atingiram em 2004 
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cerca de 2 714 milhões de euros e as importações os 1 941 milhões, o que se traduz num 

saldo positivo para as exportações; se combinarmos estas exportações com as dos 

produtos derivados da cortiça, que em 2004 foram de 874 milhões de euros, poderemos 

afirmar que os produtos florestais contribuem de uma forma significativa para a balança 

comercial nacional e para a economia em geral. O sector florestal representa, assim, cerca 

de 10% das exportações e 3% do Valor Acrescentado Bruto (VAB), valor só ultrapassado na 

Europa dos 15 pela Finlândia e Suécia (DGRF, 2007a), sendo, conforme se pode observar 

pela análise da Tabela 2, a base de um sector económico estratégico que gera cerca de 113 

mil empregos directos ou seja 2% da população activa. 

Como refere Oliveira e Silva (1996), o aproveitamento da floresta, numa perspectiva 

integrada e multifuncional, não foi devidamente respeitada em Portugal, privilegiando-se 

excessivamente a produção de material lenhoso devido ao seu elevado rendimento 

económico, situação agravada pela estrutura minifundiária da propriedade, dificuldade de 

acesso nas regiões montanhosas e insuficiente rede viária florestal, linhas corta-fogo e 

pontos de abastecimento de água. 

 Comércio Externo 
(2004) 

Valor Acrescentado Bruto 
(2003) 

Emprego 
(2003) 

 Importa-
ções 

Exporta-
ções 

Silvicu
ltura 

Indústria 
da 

Madeira e 
Cortiça 

Indústria 
do Papel, 

Artes 
Gráficas e 
Edição de 
Publica-

ções 

Silvicu
ltura 

Indústria 
da 

Madeira e 
Cortiça 

Indústria 
do Papel, 

Artes 
Gráficas e 
Edição de 
Publica-

ções 

Unidades (preços correntes; milhões de euros) (milhares) 

Sector 
Florestal 

1 941 2 714 739 906 1 679 12 54 47 

Total 
Nacional 

44 174 28 770 112 521 5 010 

Tabela 2 - Síntese da importância económica do sector florestal ( Fonte: INE, in DGRF, 2007a) 

 

Antes da década de 40/50 os incêndios não eram considerados como um problema para o 

sector florestal em Portugal, situação que se veio a alterar inicialmente com a proibição das 

queimadas tradicionais e do pastoreio, com a arborização de grandes manchas continuas 

de resinosas e com o êxodo rural, levando a uma acumulação de biomassa no sob-coberto. 

Portugal é, na Europa, o país mais afectado pelos incêndios florestais, que nos últimos 25 

anos (1980-2004) foram responsáveis pela devastação de mais de 2,7 milhões de ha de 

área florestal. No relatório de 2005 elaborado pela DGRF constata-se ter ocorrido nos 

países do mediterrâneo uma redução da área ardida, à excepção de Portugal onde tem 

aumentado, tendo os grandes incêndios (mais de 100 ha), que representaram 0,9% das 

ocorrências em 2003, maior significado pois representam 85,1% da área ardida de 2005 e 

93,1% da área ardida de 2003 (DGRF, 2006b).  



 15

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Povoamentos Matos Ocorrências

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Floresta Ardida  (%) Espaços Florestais  Ardidos (%)

Tendo por base os valores verificados para Portugal durante o período de 1980 a 2006, 

publicados pela DGRF, foram elaborados os gráficos das Figuras 6 e 7. Pereira et al. (2006) 

referem que houve um fogo por, aproximadamente, cada 20 ha do território e que ardeu o 

equivalente a 30% da área do país, apresentando os outros países mais afectados (Itália e 

Espanha), valores de densidade de número de fogos e de área queimada inferiores, 

respectivamente, a 1/3 e a 1/5 do registado para Portugal. Por outro lado, no período de 

1990 – 2005, menos de 1/3 da área percorrida pelos incêndios era floresta, mais de metade 

correspondia a matos, onde se incluem áreas de pastagem natural e recém-queimadas que 

voltaram a arder, cerca de 11% correspondia a área agrícola e 1% a áreas urbanas, donde 

concluírem ser mais correcto falar em fogos rurais que em fogos florestais. Da análise da 

Figura 7 constata-se que a média anual de área ardida no período de 1995 – 2006 foi de 

146 944 ha, sendo 73 959 ha de povoamentos e 72 985 ha de matos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Evolução da área ardida e relação com o número de ocorrências (Fonte: DGRF, 2007a) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Evolução da floresta e dos espaços florestais ardidos (Fonte: DGRF, 2006c) 
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Povoamento 

 Área florestal homogénea 

Unidade ou área de gestão 

 Conjunto de povoamentos com um 
 plano de gestão comum 

Bacia hidrográfica 

Região 

País 

Continente 

Globo 

Produtores 
florestais 

Políticos e 
administradores 

2.2 O INVENTÁRIO FLORESTAL EM PORTUGAL  
O inventário pode ser definido como um conjunto de procedimentos que permitem 

caracterizar uma determinada área florestal, tendo em vista um determinado objectivo, 

avaliando a extensão, quantidade e condição das florestas (Penman et al., 2003 in Kangas 

et al., 2006; Tomé, 2007b). Os inventários florestais podem ser realizados a diversas 

escalas e objectivos e para diferentes tipos de utilizadores, desde proprietários privados aos 

administradores públicos e políticos (Figura 8). 

 

Figura 8 – Níveis e utilizadores no inventário florestal (Fonte: Tomé, 2007b) 
 

A escala e a complexidade de um inventário florestal dependem principalmente da área 

arborizada a avaliar, do objectivo a alcançar com essa avaliação, da exactidão que se 

pretende atingir e dos custos (Husch, 1971; Maltamo et al., 2003).  

De uma maneira geral podem-se distinguir dois tipos de inventário florestal: de gestão ou de 

ordenamento e os nacionais ou regionais, diferenciando-se pelas seguintes características: 

 Extensão: os inventários de gestão são aplicáveis a áreas relativamente restritas e 

limitadas à propriedade, enquanto que os inventários nacionais ou regionais cobrem 

milhares ou milhões de hectares, com um grande leque de destinatários; 

 Objectivos: no inventário de gestão procura-se os interesses do proprietário, 

implicando a determinação do valor do material em pé e o estabelecimento de 

planos de gestão; no inventário nacional é o conjunto das florestas que são 

consideradas como um todo constituinte dos recursos florestais nacionais, visando 

o conjunto dos recursos naturais nacionais e que constitui a actual tendência; 

 Métodos utilizados  

Têm sido desenvolvidos esforços para avaliar e monitorizar os recursos florestais há mais 

de um século. Enquanto a avaliação permite o conhecimento do estado actual dos recursos, 

a monitorização permitirá detectar as alterações ocorridas ao longo do tempo e avaliar as 
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causas das mudanças observadas. Foi com este objectivo que em muitos países se 

desenvolveram os inventários florestais nacionais, tipicamente baseados em amostragens 

de campo estatisticamente estabelecidas, a partir das quais se obtinham um conjunto de 

parâmetros sobre o volume, a condição e o estado sanitário dos povoamentos, bem como 

sobre as alterações dos recursos florestais. 

A avaliação das alterações que se verificam numa floresta ao longo de um determinado 

período exige o estabelecimento de inventários periódicos. Na Tabela 3 podem-se identificar 

alguns tipos de inventários e a importância dos principais elementos a registar numa escala 

de I (muito importante, necessário com detalhes), II (cálculo geral) e III (de pouca 

importância, podendo eventualmente suprimir-se). 

Elementos a obter no inventário florestal 
Tipo de inventário 

Avaliação 
de áreas 

Descrição 
topográfica 

Regim
e de 

proprie
dade 

Acessibili
dade 

Avaliação 
de 

existên-
cias 

Avaliação 
de 

acréscimos 

Avaliação 
de percas 

Outros 
dados 

(*) 

Inventário florestal 
nacional 

II II II II II II II II 

Inventário de 
reconhecimento 
geral da área 

II III III II / III II / III III III II 

Inventário para 
ordenamento 
florestal 

I II II II I I I II 

Inventário para 
exploração de 
madeiras 

II I III I I III III III 

Estudo da 
viabilidade de 
indústrias florestais 

II II I I I I I II 

Inventário para 
avaliação da 
madeira em pé 

I II III I I III III III 

Estudo do uso do 
solo 

I I I I II II III I 

Estudo do valor 
recreativo 

II II I I III III III I 

Estudo de bacias 
hidrográficas 

I I II II II II II I 

(*) Dados relativos ao valor recreativo, vida selvagem, aproveitamento do solo, etc (serviços) 

Tabela 3 – Importância relativa dos elementos de um inventário florestal (Fontes: Husch, 1971; Tomé, 
2007b) 

 

O inventário de reconhecimento pode ser executado pela interpretação de fotografias 

aéreas e com um mínimo de operações de campo (Husch, 1971) e, consequentemente, 

através da interpretação de imagens de satélite. 

Não existindo um inventário único e universal torna-se necessário adaptá-lo às 

necessidades específicas de cada situação, considerando Wabo (2003) que: 

• Os métodos a utilizar devem ter um certo equilíbrio na qualidade dos dados obtidos; 

• Só devem ser recolhidos os dados estritamente necessários; 

• Deve existir uma relação razoável entre o objectivo proposto e o custo do inventário; 

• As tarefas devem ter uma duração aceitável. 



 18

Como refere Husch (1971), o ponto essencial de qualquer inventário florestal consiste em 

determinar a superfície arborizada e definir o que se entende por áreas arborizadas e não 

arborizadas, bem como as diferentes categorias nelas estabelecidas. Os elementos 

necessários à caracterização de uma área florestal são, segundo Tomé (2007b): 

• Descrição da área florestal e avaliação de áreas com a definição da tipologia dos 

povoamentos florestais, eventual produção de cartografia, descrições topográfica e 

hidrográfica, regime de propriedade e acessibilidade, entre outros; 

• Caracterização dos povoamentos florestais, incluindo informação dendrométrica e 

não dendrométrica; 

• Caracterização dos matos; 

• Avaliação dos indicadores de gestão florestal sustentável, com a recolha de dados 

sobre o valor recreativo, a vida silvestre, a diversidade vegetal arbustiva em sob-

coberto, a presença de espécies protegidas, o armazenamento de carbono, o risco 

de incêndio, a desfoliação, as deficiências nutricionais, entre outras; 

• Avaliação de acréscimos em volume; 

• Determinação de percas, que inclui a madeira cortada ou destruída por pragas e 

doenças. 

Para avaliar a quantidade de madeira existente numa floresta o parâmetro mais 

frequentemente utilizado é o volume, conquanto existam outros parâmetros que são 

avaliados, o que implica a necessidade de se efectuarem diversas medições de campo. 

Sendo praticamente inviável um conhecimento rigoroso de todas as arvores que constituem 

um povoamento recorre-se ao processo de amostragem4, isto é, à observação de pequenas 

áreas distribuídas por um processo pré-determinado por toda a área florestal a inventariar e 

posterior generalização à totalidade da área. A intensidade da amostragem dependerá do 

rigor que se pretende alcançar e da grandeza da área florestal, sendo num inventário de 

nível nacional forçosamente baixa obrigando a efectuar grandes generalizações.   

2.2.1 EVOLUÇÃO DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL  

A realização do inventário florestal permitiu obter um conhecimento dos recursos florestais 

em Portugal com um maior rigor, constituindo um salto qualitativo significativo para o sector. 

Com efeito, do conhecimento casuístico e qualitativo que dominava evoluiu-se para um 

conhecimento estatístico que na época se apresentava como indispensável face aos 

interesses crescentes de uma indústria consumidora de material lenhoso. A inventariação 

florestal é uma tarefa complexa, especializada, demorada e cara, apesar dos meios 

tecnologicamente mais sofisticados existentes para a sua concretização (Radich e Alves, 

2000). 

                                                 
4 O conceito de amostragem é utilizado para designar o conjunto de técnicas estatísticas que 
permitem inferir sobre determinadas características ou parâmetros da população ou universo a partir 
de um conjunto limitado de elementos da população, designado amostra (Schoenmakers, 2005) 
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Nas Tabelas 4 e 5 procurou-se sintetizar a evolução do Inventário Florestal Nacional em 

Portugal, nomeadamente no tipo de informação de base utilizada, metodologias de foto-

interpretação e de amostragens de campo e tipo de produtos elaborados. Desde logo se 

deve referir a enorme carência de informação sistematizada e completa já que as 

publicações eram produzidas de uma forma aleatória, pouco consistente e estruturalmente 

pouco uniforme, quer em termos de conteúdo, quer em termos de programação. Além das 

diversas publicações dos serviços oficiais, foi possível dispor de um trabalho de fim de curso 

de Freire (1996), que tentou sintetizar e sistematizar a informação existente, obtida pela 

análise de publicações e realização de entrevistas.  

Só em 1965 se iniciaram os inventários especificamente florestais, por pressão das 

indústrias de celulose (Freire, 1996). A partir dessa data foram feitas, com uma 

periodicidade aproximada de 10 anos, actualizações de informação, tradicionalmente 

designadas de Revisões, mas que acabam por constituir novos inventários dado que em 

cada uma delas são delineadas e efectuadas novas amostragens (DGF, 2001), recolhidos 

novos dados e produzidas novas estimativas dos parâmetros caracterizadores da floresta. 

Cada IFN tem sido normalmente iniciado com a realização de uma cobertura 

aerofotográfica, seguido de foto-interpretação5, identificação de manchas florestais e, por 

vezes, construção de uma carta de uso/ocupação do solo (Castro, 2004). As fotografias 

aéreas utilizadas no IFN eram, até 1990, obtidas sequencialmente para diferentes regiões 

do País, pelo que não existe até essa data uma cobertura fotográfica completa do país 

(Tomé, 2007b). As fotografias têm sido de grande escala (1/15 000), pancromática, 

infravermelhas a preto e branco ou de falsa cor. Na 4ª Revisão (5º IFN) foram discutidas as 

vantagens e inconvenientes entre a utilização da fotografia aérea tradicional, fotografia 

digital ou imagem de satélite, que se procurou sintetizar na Tabela 6, tendo-se concluído 

que seria vantajosa a utilização da fotografia digital (Ferreira et al., 2005). 

A utilização de imagem de satélite de alta resolução foi assim considerada prematura, na 

escala e para os fins em vista, isto é, foto-interpretação ao nível da espécie florestal, 

embora se considerasse aconselhável o ensaio desta tecnologia através de projectos-piloto 

tendo em vista uma actualização expedita da informação. As imagens digitais obtidas são 

imagens aéreas quase-verticais com as 4 bandas (vermelho, verde e azul e infravermelho 

próximo), apresentando-se em ficheiros raster e correspondendo às imagens aéreas obtidas 

directamente pela câmara aérea digital de alta definição e grande formato (Ferreira et al., 

2005). Com uma resolução radiométrica de 12 bits, a resolução espacial varia com a altitude 

de voo. Registe-se assim uma importante inovação tecnológica na aquisição de imagens 

com um píxel de 0,5 m no terreno (o filme de infravermelho utilizado na 3ª Revisão tinha um 

píxel de 1 metro).  

                                                 
5 Acto visual de examinar as imagens de objectos no terreno contidos na fotografia com o objectivo de 
os identificar e avaliar o seu significado (Howard, 1991). 
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INFORMAÇÃO DE BASE PARCELA 
 DATA 

TIPO FILME ESCALA OBJECTIVO 

FOTOINTER-
PRETAÇÃO 

TIPO DE 
AMOSTRAGEM 

TIPO FORMA DIMENSÃO 

UNIDADE 
DE 

INVENTÁR
IO 

INFORMAÇÃO PRODUTO 

Norte ? ? ? 400 m2 Distrito Publicações 
diversas 

Concelhos de 
Santarém **  

FA Pancromático 1/15000 
Com 

delineamento. 
Todos os estratos 

Aleatória 
estratificada 

Quadrada 

2500 m2 ? Cartografia 
(!/25 000) 1º IFN 1965

/68 

Sul, e restantes 
concelhos do 

Distrito  
Santarém 

CAF - - 

Avaliação de 
áreas de uso e 
ocupação do 

solo 

- Sistemática 

T 

Circular Não definida 
Distrito/ 

Concelho 

Avaliação de 
áreas, volumes e 
acréscimos para 

as principais 
espécies 

(Pinheiro bravo e  
Eucalipto) Publicações 

diversas 

1968/74 Pancromático 1/15000 

Delimitação de 
manchas na 

fotografia aérea. 
Determinação da 
área dos estratos 

por Distrito 

Aleatória ? 

1ª 
Revisão 

1975/79 

FA 

Pancromático 

Infravermelho a 
preto e branco 

1/15000 

1/25000 * 

Aplicação de 
rede de pontos  

interpretação por 
análise 

estereoscópica 

Aleatória 
estratificada P 

Circular 
Variável com a 

natureza do 
estrato 

Concelho 

Avaliação de 
áreas florestais, 

existências, 
estruturas e 

acréscimos das 
principais 
espécies 

produtoras de 
material lenhoso 

Cartografia 
(1/25000) 

2ª 
Revisão 1980/89 FA Infravermelho a 

preto e branco 1/15000 

Determinação 
das áreas dos 

estratos 

Delimitação de 
manchas  
(1980/81) 

Fotopontos 
(1982/89) 

- - - - Distrito Avaliação de 
áreas florestais 

Publicações 
diversas 

1990/1994 
Aleatória 

estratificada  
Sistemática  

T 
Cartografia 
ocupação do 

solo (1/25000) 
3ª 

Revisão 

1995/2001 

FA Infravermelho 
falsa cor 1/15000 Fotopontos 

  

Circular 
Variável com a 

natureza do 
estrato 

Região 

Distrito 

NUT 
Cartografia  uso 
e ocupação solo 
(1/1 000 000), 

aplicação 
AreaStat 

4ª 
Revisão 2005/2006 FA Digital (RGB e 

IVP) - 

Estratificação 

Fotopontos Sistemática P Circular 
Variável com 

natureza 
estrato 

Nut 

Distrito 

Avaliação de 
áreas florestais, 

existências, 
estruturas e 

acréscimos das 
principais 
espécies 

produtoras de 
material lenhoso 

Cartografia 
(1/25000) 

FA = Fotografia aérea; CAF =Carta Agrícola e Florestal; P = Permanente ; T = Temporária 
(*) Distrito de Faro à excepção dos concelhos de Monchique, Lagos e Algezur  (**) Concelhos de Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca e Coruche 

Tabela 4 – Principais características do Inventário Florestal Nacional em Portugal 
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MEDIÇÕES DE CAMPO 

 DATA 
DADOS SOBRE AS PARCELAS 

DE AMOSTRAGEM 
DADOS SOBRE AS 

ARVORES DA PARCELA 
DADOS SOBRE AS 

ARVORES AMOSTRA 

DADOS 
EM 

COPAS 

DADOS 
EM 

CEPOS 

ALTURA 
DOMINANTE 

TEMPOS DE 
OPERAÇÃO 

TRATAMENTO DE 
DADOS 

Norte ? 

Concelhos de 
Santarém **  

Frequências médias por 
ha, Área basal, Volume 

total, Existências, 
Acréscimos 1º IFN 1965

/68 

Sul, e restantes 
concelhos do 

Distrito Santarém 

? 
Apuramento e registo do DAP em 
todas as árvores com medição e 

contagem 

Para a mesma classe de DAP 
foram registados os dados da 1ª 

em cada grupo de 5 

Avaliação dos volumes a partir 
das árvores amostra 

- - - - 

Área basal, Volumes 
totais e parciais da 
árvore individual, 

Existências 

1968/74 - - - 
Área basal, Volume 

total, Acréscimo anual 
em volume da parcela, 

1ª Revisão 

1975/79 

Referências sobre o ano de 
inventário, localização, estrato, nº e 
tipo da parcela, fotografia, espécie, 
caracterização fisiográfica, área da 

parcela 

Apuramento e registo do DAP em 
todas as árvores com DAP ≥ 7.5 

cm 

Contagem de todas as arvores 
com DAP < 7.5 cm 

Para a mesma classe de DAP 
foram registados os dados da 1ª 

em cada grupo de 5 

Avaliação dos volumes a partir 
das árvores amostra. Só foram 

consideradas como arvores 
amostra se tivessem DAP ≥ 7.5 

cm 

- 

Sim Sim Sim 

Estrutura, Área basal, 
volume total e volume 
por hectare, estimativa 
do volume dos cortes, 

Acréscimos 

2ª Revisão 1980/89 - - - - - - - 
Não se procedeu à 

recolha e tratamento de 
dados dendrométricos 

3ª Revisão 1990/2001 

Referências sobre o ano de 
inventário, localização, estrato, nº e 
tipo da parcela, fotografia, espécie, 

caracterização fisiográfica e da 
propriedade, erosão, melhoramentos 
culturais necessários, caracterização 

do sob-coberto 

Apuramento e registo do DAP em 
todas as árvores com DAP ≥ 7.5 

cm 

Para as árvores com DAP < 7.5 
cm são apenas contadas numa 

área de 50 m2, distribuídas por 5 
círculos de 10 m2, dispostos em 
cruz, segundo os pontos cardeais 

Para a mesma classe de DAP 
foram registados os dados da 1ª 

em cada grupo de 10 
- Sim Sim - 

Estrutura, Área basal, 
Volumes, Densidade, 

Acréscimos 

4ª Revisão 2005/2006 

Tipo de preparação do  terreno, 
utilização do sob-coberto, regime 

cultural, rotação, natureza dos cortes, 
tratamentos culturais, classificação 

etária 

Apuramento e registo do DAP em 
todas as árvores com DAP ≥ 7.5 

cm 

 

 ? Sim Sim ? 

Estrutura, Área basal, 
Volumes, Acréscimos 
correntes anuais para o 

Pinheiro bravo e 
Eucalipto, Biomassa 
florestal, Stock de 

carbono, volume da 
madeira cortada e/ou 

ardida 

(**) Concelhos de Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca e Coruche 

Tabela 5 – Principais características do inventário de campo do Inventário Florestal Nacional em Portugal 
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TIPO VANTAGENS DESVANTAGENS 

Fotografia 
Digital 

Obtida directamente de 
câmara digital  
Imagem de qualidade 
superior, por um preço 
similar ou inferior 
Melhor resolução, utilizando 
4 canais (RGB e IVP) 

Tecnologia recente e ainda não suficientemente 
testada 
Problemas de homogeneidade 

Fotografia 
aérea 
tradicional 

Tecnologia amplamente 
divulgada e testada 

Implica revelação do filme, com problemas de 
homogeneidade resultantes de alterações da 
película se utilizados filmes diferentes 
Processo de digitalização em fase posterior, 
sendo o trabalho mais moroso e de mais difícil 
processamento 
Necessidade de optar entre a fotografia a preto e 
branco, cor ou infravermelho 
Relação preço/qualidade mais elevada 

Tabela 6 – Análise comparativa da utilização da fotografia aérea (Fonte: Ferreira et al., 2005) 

 

O 1º IFN foi efectuado em 3 fases distintas, por outras tantas entidades, com metodologias 

diferenciadas. Para efectuar uma estratificação foram utilizadas, por razões económicas, 

fotografias aéreas apenas para o Norte do Tejo já que para o Sul já se dispunha da Carta 

Agrícola e Florestal do Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (SROA). As 

fotografias foram interpretadas para avaliação das áreas de uso e ocupação do solo.  

Para a região a Sul do Tejo, com excepção do distrito de Santarém, foi utilizada uma 

amostragem sistemática por estratos, tendo-se adicionado as novas áreas ocupadas com 

eucalipto. Os levantamentos de campo foram realizados em parcelas de inventário 

distribuídas pelos vários tipos de povoamentos florestais e os dados obtidos foram tratados 

por métodos estatísticos, com recurso a equações de volume e modelos de crescimento 

(DGSFA, 1967). 

O delineamento da amostragem na 1ª revisão foi efectuado com a aplicação de uma rede 

transparente de pontos marcados sobre as fotografias para localização das parcelas de 

amostragem, tendo sido novamente marcados os que pertenciam a um mesmo estrato em 

cada distrito e feita uma outra amostragem aleatória6 desses pontos (DGSFA, 1968). Nesta 

revisão foi dada prioridade às regiões em que as informações florestais que serviram de 

base ao 1º IFN se revelaram menos consistentes (DGSFA, 1971), pelo que os trabalhos se 

iniciaram nos distritos em que a estratificação se havia baseado na carta agrícola e florestal 

ou em que a cobertura aerofotográfica era menos recente. 

                                                 
6 A amostragem aleatória caracteriza-se por uma probabilidade igual de selecção de todas as 
unidades de amostragem, sendo cada unidade escolhida de uma forma independente das outras. Tem 
vantagens importantes como o permitir uma estimativa não enviesada da média da população e um 
cálculo fácil da variância mas é pouco utilizada na prática. 
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No âmbito desta revisão não se reconheceu como vantajosa a inventariação dos 

povoamentos de sobreiro por ser um processo demasiado oneroso. Para colmatar esta 

deficiência de informação foram utilizadas as estatísticas da produção anual de cortiça 

publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que se considerava representarem 

sensivelmente a produção (DGSFA, 1968). 

A 2ª Revisão (3º Inventário) recorreu a novas coberturas aero-fotográficas por distrito e em 

diferentes datas, tendo-se procedido inicialmente à foto-interpretação por delimitação de 

manchas e depois por fotopontos. Durante este período foi efectuado um inventário 

específico para o Sobreiro para responder a questões de ocupação, idade, regeneração e 

mortalidade. Já que durante a 1ª Revisão apenas havia sido analisada a distribuição das 

áreas das manchas florestais onde se assinalava a presença desta espécie, as quais eram 

classificadas de acordo com a composição7 e grau de coberto (DGF, 1990), efectuaram-se 

amostragens de campo. Os trabalhos incidiram nos distritos de Castelo Branco, Santarém, 

Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro, por serem os mais representativos da área 

ocupada pela espécie, tendo por base diversas coberturas aero-fotográficas. 

Dada a expansão da área ocupada com Eucalipto e extensão das áreas percorridas por 

incêndios, efectuaram-se em 1986/87, como resultado de uma colaboração entre a DGF e a 

Associação das Empresas Produtoras de Pasta de Celulose (ACEL), inventários expeditos 

nacionais tendo em vista a recolha de informação sobre áreas, existências e acréscimos do 

Pinheiro bravo e Eucalipto. Foram utilizadas fotografias aéreas pancromáticas de 1985, com 

uma escala média de 1/15 000, que cobriram o território nacional em faixas Este-Oeste 

distanciadas de 10 km (DGF/ACEL, 1985; Tomé, 2007b). Foi feita a foto-interpretação por 

amostragem sistemática delineada sobre a fotografia e com recurso a uma rede de 

fotoparcelas.  

O tipo de amostragem tem variado desde a realização do 1º IFN. Com efeito, enquanto que 

na 1ª Revisão foi utilizada a amostragem aleatória estratificada, com um erro médio de 5 e 

10%, a partir da 3ª Revisão passou a ser utilizada a amostragem sistemática8, passando as 

parcelas a partir da 4ª Revisão a permanentes, o que constituiu uma notável melhoria. 

A 3ª e 4ª Revisões compreenderam duas fases distintas: a avaliação de áreas por foto-

interpretação através de fotopontos e a avaliação das características dos povoamentos em 

parcelas de campo (dupla amostragem). Na 3ª Revisão a primeira deu origem à Cartografia 

de Ocupação do Solo de 1990 (COS90), encontrando-se definida como objectivo na 4ª 

Revisão a elaboração de uma cartografia de uso do solo e ocupação florestal à escala    
                                                 
7 A composição do povoamento constitui a proporção relativa das espécies de árvores que integram o 
povoamento, distinguindo-se dois tipos principais: povoamentos puros e povoamentos mistos. 
 
8 A amostragem sistemática, largamente utilizada nos inventários nacionais, caracteriza-se pela 
selecção das unidades de amostragem de acordo com uma grelha (quadrada ou rectangular), 
permitindo uma distribuição regular dos pontos de amostragem mas exigindo cuidado com o cálculo 
do erro de amostragem. A sua aplicação não exige a identificação de todos os indivíduos da 
população, sendo considerada mais eficiente que a aleatória simples e mais simples de implementar. 
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 Portugal 
Continental 

Área Social Aguas 
Interiores 

Floresta Improdutivos Incultos Agricultura 

Povoamentos 
ardidos 

Cortes rasos Povoamentos Arbustos 

Grupos de 
espécies 

Espécies/ 
Composição

Grau de 
coberto 

1/25 000. A avaliação de áreas através de fotopontos, que na 3ª Revisão foi baseada na 

cobertura aero-fotográfica de 1995 para Portugal Continental, tem por base o método de 

amostragem qualitativa. Este método permite obter estimativas através da avaliação da 

proporção de cada classe de uso/ocupação do solo, estruturada em 5 níveis hierárquicos 

numa dada unidade territorial (Figura 9). Cada fotoponto, que corresponde ao centro da 

parcela de um inventário9, é classificado em função das características foto-interpretadas na 

mancha do terreno onde o ponto incide (DGRF, 2004). Em Anexo 2.1 encontra-se um mapa 

elaborado para a NUT III - Alto Alentejo em ArcGis 9.0 com as classes de ocupação do solo 

mais relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Estrutura hierárquica das classes de uso/ocupação do solo utilizadas na 3ª Revisão do IFN 
(Fonte: Uva et al., 2005) 

 

Foram observados 30 000 fotopontos na 2ª Revisão, 130 000 na 3ª, distribuídos 

uniformemente pelo território de Portugal Continental (DGF, 2001), e cerca de 360 000 

fotopontos na 4ª Revisão. Estes sucessivos acréscimos possibilitaram a melhoria das 

estimativas para espécies com menor representatividade no espectro florestal nacional e 

para unidades territoriais de menor dimensão (concelho), o que é demonstrado na figura do 

Anexo 3.1. Com efeito, com 30 mil fotopontos o erro de avaliação das áreas situava-se entre 

os 3% e os 12%, enquanto que com 360 mil fotopontos se situou entre os 1% e os 3%. Na 

4ª Revisão foi utilizada para os fotopontos e parcelas de inventário uma rede regular de 

pontos distanciados de 500 metros, originando um conjunto de redes de ordem superior 

com 2 km e 4 km de distanciamento. Cada ponto desta grelha corresponde a um fotoponto. 

Cada fotoponto corresponde ao centro de uma parcela de inventário (DGRF, 2006a). 

                                                 
9 Parcela de inventário, também designada de parcela de amostragem, é uma área de terreno 
conhecida onde se executam medições e avaliações de campo com vista ao tratamento estatístico 
dos dados para inferência das características dos povoamentos. 
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O nível de incerteza10, estimada com base nos dados do anterior IFN, é inferior a 1% para 

as áreas dos povoamentos de pinheiro bravo, eucalipto, sobreiro e azinheira e inferior a 6% 

para as restantes espécies (Tabela 7). Em média é da ordem dos 3%. 

Para as áreas de floresta11 as parcelas de inventário de campo na 4ª Revisão foram 

estabelecidas sobre a rede de amostragem de 2x2 km, e para as áreas de mato foram 

realizadas sobre a rede de 4x4 km. Foram medidas 10.344 parcelas (Tomé, 2007) e os 

dados recolhidos processados através de um SIG. Na 3ª Revisão foram medidas 2 336 

parcelas de inventário, distribuídas por 9 tipos de povoamentos florestais (Oliveira et al., 

2004), sendo a unidade de apuramento a NUT.  

Área (ha) 

360 000 pontos 130 000 pontos 22 500 pontos 
Tipos de 

povoamento 
Área (ha) 

IFN4 
Incerteza 

(ha) 
Incerteza 

(%) 
Incerteza 

(ha) 
Incerteza 

(%) 
Incerteza 

(ha) 
Incerteza 

(% 

Pinheiro bravo 976 069 9 079 1 15 046 2 36 293 4 

Sobreiro 712 813 7 887 1 13 070 2 31 527 4 

Eucaliptos 672 149 7 678 1 12 724 2 30 691 5 

Azinheira 461 577 6 443 1 10 678 2 25 757 6 

Carvalhos 130 899 3 498 3 5 797 4 13 983 11 

Pinheiro manso 77 650 2 702 3 4 479 6 10 803 14 

Castanheiro 40 579 1 958 5 3 244 8 7 826 19 

Outras folhosas 102 037 3 094 3 5 127 5 12 366 12 

Outras resinosas 27 358 1 609 6 2 666 10 6 430 24 

Incerteza média ponderada 7 285 1,4 12 073 2,5 29 122 6 

Tabela 7 – Estimativas do erro para a área por tipo de povoamento obtido a partir de diferentes 
conjuntos de fotopontos (Fonte: DGRF, 2004) 

 

A partir da 1ª Revisão foi adoptada a forma circular12, de área variável em função da 

espécie (nos povoamentos de sobreiro e azinheira de 2000 m2) e do Diâmetro à Altura do 

Peito (DAP) (250 m2 para árvores com DAP’s entre 7.5 e 17.5 cm, 500 m2 para as que 

                                                 
10 Intervalo de confiança da estimativa da proporção de fotopontos por classe de uso/ocupação, em 
cada unidade territorial. O grau de incerteza traduz a precisão da estimativa e consiste no valor 
percentual correspondente à variação esperada para a estimativa. 
 
11 O conceito de floresta em Portugal reporta-se à extensão de terreno com área ≥ 5 000 m2 e largura 
≥ 20 m, com um grau de coberto, definido pela razão entre a área da projecção horizontal das copas e 
a área total da parcela, ≥ 10%, onde se verifica a presença de arvoredo florestal que pelas suas 
características ou forma de exploração tenha atingido, ou venha a atingir, porte arbóreo (> 5 m) 
(DGRF, 2005). 
 
12 A forma das parcelas de amostragem normalmente utilizadas nos inventários florestais é 
rectangular, quadrada ou circular. A vantagem da parcela circular reside no facto de ser delimitada por 
apenas uma dimensão (o raio), sendo menos vulnerável ao erro; tem como inconveniente o facto de 
ser delimitada por uma curva, mais difícil de estimar ou demarcar. A unidade de amostragem pode ser 
uma parcela de dimensão fixa, as parcelas circulares, ou variável, parcelas circulares concêntricas ou 
parcelas de relascópio Bitterlich. 
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apresentam DAP’s entre 17.5 e 27.5 cm e 1000 m2 para árvores de classe da DAP superior 

a 27.5 cm). 

Com a 3ª revisão foi desenvolvido um Sistema de Gestão de Informação que armazena em 

forma tabelar todos os dados recolhidos nos fotopontos e nas parcelas de inventário. 

Permite gerar de forma integrada toda a informação numérica, sendo contemplados 35 

atributos, agrupados por NUTS de nível II e III e cobrindo quatro áreas temáticas 

(uso/ocupação do solo, estrutura dos povoamentos, produção florestal e condição dos 

povoamentos) (Uva et al., 2005). Teve a particularidade de, pela primeira vez, incluir 

parâmetros relevantes para a monitorização da biodiversidade associada aos povoamentos 

florestais, para além dos métodos clássicos de recolha de informação do inventário florestal. 

Foram já divulgados em Fevereiro de 2007 os resultados finais da 4ª Revisão, sendo de 

realçar a significativa redução de tempo registada entre o seu inicio e a apresentação dos 

resultados relativamente aos anteriores inventários. 

Os objectivos dos IFN em Portugal têm evoluído ao longo do tempo. O 1º IFN tinha como 

principal objectivo a avaliação das áreas, volumes e acréscimos dos povoamentos de 

espécies de maior interesse económico (Pinheiro bravo e Eucalipto) e análise da sua 

distribuição por distritos (DGF, 2001). Na 1ª e 2ª Revisões estes objectivos praticamente 

mantiveram-se, registando-se com a 3ª Revisão uma alteração e que se consolidou na 

última Revisão.  

Com a 4ª Revisão (5º IFN) foram definidos como objectivos gerais o apoio à elaboração e 

monitorização de planos territoriais de âmbito nacional e regional (PROF’s, Planos de Bacia, 

entre outros), o apoio ao planeamento da industria transformadora, o apoio ao controlo das 

emissões de gases de efeito de estufa e à certificação florestal, a disponibilização pública 

de informação de referência e a constituição de uma base de informação para a 

monitorização continua dos recursos florestais.  

Como objectivos específicos destacam-se a avaliação das áreas por classes de 

uso/ocupação do solo, a avaliação das características estruturais, da produção e da 

condição dos povoamentos florestais e a avaliação da existência de intervenção silvícola e 

da acessibilidade aos povoamentos florestais. Além destes foram definidos ainda objectivos 

específicos como a avaliação de acréscimos correntes anuais em volume para os 

povoamentos de pinheiro bravo e de eucalipto, a caracterização de áreas de matos, a 

avaliação da biomassa florestal, do volume de madeira cortada e/ou ardida, a avaliação de 

alterações através da comparação de inventários, o aumento dos níveis de desagregação 

espacial da informação até às regiões NUTS de nível IV (concelho), o estabelecimento de 

uma rede permanente de parcelas de inventário, o aumento da densidade de amostragem, 

o encurtamento do tempo necessário ao processamento dos dados e a melhoria do sistema 

de informação do IFN (DGRF, 2004). 
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3 ANÁLISE COMPARATIVA DE INVENTÁRIOS FLORESTAIS NACIONAIS  
 

Com este capítulo pretende-se efectuar uma análise comparativa entre as metodologias 

adoptadas em diversos países relativamente a Portugal, nomeadamente com a metodologia 

utilizada na 4ª Revisão (5º IFN), permitindo dar uma panorâmica da evolução que se tem 

registado e assim estabelecer uma comparação com o que se tem feito ao nível nacional. 

Optou-se por considerar um conjunto de países considerados como representativos, quer 

pela tradição e pioneirismo no desenvolvimento de novas metodologias, quer pelo peso 

representado pela sua área florestal relativamente ao coberto florestal mundial, aliado ao 

facto da existência de fontes bibliográficas credíveis que permitam efectuar esta análise.  

Tendo sido efectuada uma caracterização das metodologias utilizadas, descritas com um 

maior pormenor em Anexo 4, procurou-se dar uma visão abrangente, embora não 

exaustiva, do que se passa em diversos países e, na medida do possível, uma breve 

evolução desde o seu início. Nas Tabelas 8 e 9 encontram-se sintetizadas as principais 

características dos vários IFN’s, sendo ali retratadas as que correspondem ao último 

inventário efectuado e que logicamente não será idêntico desde o seu início.  

Não existindo uma bibliografia extensa dedicada a esta temática a pesquisa assentou numa 

publicação editada por Kangas e Maltamo (2006) onde é feita uma breve referência a 

alguns inventários nacionais, complementada com uma pesquisa na Internet. Recorreu-se 

igualmente a publicações sobre o IFN em Espanha e em Portugal. 

De entre os países estudados poderemos considerar, de acordo com a utilização das 

imagens de satélite nos inventários florestais nacionais, três grandes grupos: 

• Países, com abordagens semelhantes no que concerne às metodologias de 

amostragem e onde a utilização de detecção remota se faz com recurso à fotografia 

aérea que, nos inventários mais recentes de alguns países como Portugal, é já 

digital. Neste grupo, além do nosso país incluem-se a grande maioria dos países 

europeus de que se destacam a França e a Espanha; 

• Países com maiores tradições na realização de inventários florestais onde se 

constata a utilização da imagem de satélite como nos Estados Unidos e Finlândia, 

sendo considerados como de vanguarda nesta área; 

• Países onde, se tendo iniciado recentemente o respectivo inventário, foi dado um 

“salto” qualitativo na área da detecção remota. Nestes países, possivelmente pela 

dimensão da sua área florestal, aliado à evolução tecnológica, não foi utilizada a 

fotografia aérea sendo dada preferência à utilização da imagem de satélite. 

Poderemos incluir neste grupo o México, o Brasil, a China, a Austrália, a Índia e a 

Indonésia. 
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Área Florestal Inicio dos 
IFN 

Fotografia aérea Imagem de satélite Malha utilizada PAÍS 

1000 Ha %  Utilização Objectivo Utilização Objectivo 

Nº 
Fases 

Estratifi-
cação 

Tipo de 
amostragem 

Tipo de 
Parcela 

Forma Dimensão 
(km) 

Periodi-
cidade 
actual 
(anos) 

Espanha 13.695 51.0 1966/75 Sim Localização+ 
Amostragem 

Não - 3 Sim Sistemática P Quadrada 1.0 10 

Portugal 3.400 35.8 1965/66 Sim Localização+ 
Amostragem 

Não - 3 Sim Sistemática P Quadrada 2.0 ; 4.0 10 

França 15.156 28.0 1958/60 Sim Localização+ 
Amostragem 

Não - 3 Sim Sistemática  P Quadrada Variável Anual 
(10) 

Alemanha 11.100 30.0 1986/90 Sim Localização Raro - 1 Não Sistemática P Quadrada 2.0 ; 2.8;  4.0 10 

Áustria 3.960 47.2 1961/70 Sim Localização Não - 1 Não Sistemática + 
Aleatória 

P Quadrada 2,75 5 

Suécia 27.264 66.2 1923 Sim Localização + 
Amostragem 

? - 1 Não Sistemática P, T Quadrada 5.0 – 10.0 Anual 
(10) 

Suiça 1.173 29.7 1983/85 Sim Localização   1 Não Sistemática P Quadrada 1.4 10 

Finlândia 21.935 72.0 1920/24 Sim Localização Sim  1(2) Não (Sim) Sistemática P, T Quadrada 6.0 – 10.0 5 

Noruega 8.710 28.4 1936 Sim Localização Sim  1 Sim Sistemática P, T Quadrada 3.0 ? 

Itália 10.673 35.4 1983/85 Sim 
(Digital) 

Localização+ 
Classificação+
Amostragem 

Não - 3 Sim Sistemática + 
Aleatória 

P Quadrada 3.5 10 

Inglaterra 2.750,5 12.0 1924 Sim Localização+ 
Amostragem 

Não - ? Sim Aleatória T Quadrada 1.0 15 - 20 

Luxemburgo 89,15 34.3 1998 Sim Tipologia Não - 1 Sim Sistemática ? Rectangular 1.0 x 0.5 5-10 

          P = Permanente ; T = Temporária 

Tabela 8  - Principais características de alguns Inventários Florestais Nacionais na Europa 
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Área Florestal Inicio dos 
IFN 

Fotografia aérea Imagem de satélite Malha utilizada PAÍS 

1000 Ha %  Utilização Objectivo Utilização Objectivo 

Nº 
Fases 

Estratifi-
cação 

Tipo de 
amostragem 

Tipo de 
Parcela 

Forma Dimensão 
(km) 

Periodi-
cidade 
(anos) 

Estados 
Unidos 

303.000 33.1 1930 Sim Localização Sim Estratificação 
pós-

amostragem 

3 Sim Sistemática P Hexagonal 5.0 Anual 

Canadá 310.000 33.6 1981 Sim Estratificação Sim Classificação 2 Sim Sistemática P Quadrada 2.0 ; 4.0 ; 20.0 10 

México 63 580 30.0 1961/85 Sim Verificação Sim Estratificação ? Sim Sistemática P Quadrada 5.0 ; 10.0 ; 
20.0 

5 

Brasil 543.905 64.3 1979/80 Não - Sim ? ? ? ? ? ? ? ? 

Austrália 164.400 21.0 1988 ? ? Sim ? 3 Sim Sistemática P ? 5.0 5 

Índia 68.000 22.9 1965 Sim Classificação Sim Cartografia 2 Sim Sistemática 
+ Aleatória 

? Quadrada ? 10 

Indonésia 143.000 75.0 1989 Sim Estratificação Sim Classificação 3 Sim Sistemática P; T Quadrada 20.0 ? 

Nepal 582.836,8 39.6 1990 Sim Estratificação Sim Estratificação 2 Sim Aleatória ? Quadrada 3.66 x 3.66 ? 

China 133.700 13.9 1973 Sim Localização, 
Estratificação 

Sim Estratificação 2 Sim ? P Rectangular 2.0 x 4.0 5 

Rússia 886.000 75.0 1961 Sim Estratificação Sim Classificação 4 Sim Sistemática ? ? ? ? 

           P = Permanente ; T = Temporária 

Tabela 9 - Principais características de alguns Inventários Florestais Nacionais em outros países 
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Se exceptuarmos os Estados Unidos e o Canadá, é na Europa, onde a floresta cobre 

aproximadamente 1/3 da área total, totalizando 3.2 milhões km2 (Schuck et al., 2003) que o 

IFN tem desempenhado um importante papel no conhecimento dos recursos florestais. 

Apresentando as metodologias adoptadas uma grande semelhança, quase todos os países 

desenvolvem inventários florestais regulares, actualizados por ciclos, normalmente de 10 a 

15 anos. A quase totalidade dos países europeus iniciou os inventários florestais à escala 

nacional no final dos anos 50, princípios dos anos 60, com algumas excepções. Nos países 

nórdicos (Noruega, Suécia e Finlândia) tiveram início nos anos 20 e na Itália e Alemanha só 

foram iniciados em meados da década de 80 (Tabela 8). O primeiro inventário a cobrir a 

totalidade do território finlandês foi efectuado em 1920/24, tendo a publicação dos seus 

resultados, em 1927, constituído um marco histórico para o sector florestal neste País 

(Tomppo e Heikkinen, 1999). Nos países da Europa Ocidental baseava-se em amostragens, 

não excedendo os erros de amostragem os 1,5%, enquanto nos da Europa Central e 

Oriental era feito através de uma análise completa dos povoamentos.  

A aquisição dos dados é efectuada através de amostragem, que pode apresentar diversas 

formas, como a sistemática, com ou sem estratificação, a aleatória, monofase ou multifase. 

Em Portugal, aliás como acontece na grande maioria nos IFN, é utilizada a amostragem 

sistemática. Sendo a malha utilizada a quadrada a sua dimensão é variável já que terá de 

ser ajustada à dimensão da área a amostrar. Em quase todos os países analisados é feita 

uma estratificação com o objectivo de decompor um conjunto heterogéneo em unidades, 

estratos, mais pequenos e homogéneos de acordo com um determinado critério como o tipo 

de povoamento, limitando assim a possibilidade da variabilidade das características a 

avaliar e permitindo a adopção da taxa de amostragem adequada.  

Em países como a Itália, Alemanha, Áustria e Suiça, os inventários são efectuados numa só 

fase (monofase), em que a implantação da grelha de pontos (no caso de uma implantação 

sistemática das unidades de amostragem) é feita na fotografia ou na carta sem haver 

distinção de estratos, embora outros adoptem duas ou mais fases para a recolha dos dados. 

A amostragem em duas fases compreende essencialmente duas técnicas: dupla 

amostragem para estratificação e dupla amostragem para regressão (Cochran, 1977, in 

Tuominen et al., 2006). Segundo este autor pode ser dividida em 8 passos: delineamento da 

área de inventário, produção da amostragem de 1ª fase, aquisição de dados auxiliares para 

a 1ª fase, estratificação das unidades de amostragem de 1ª fase, determinação do número 

de unidades de amostragem de 2ª fase (parcelas de campo), desenho das parcelas de 

campo, medição das parcelas de campo e estimação dos parâmetros da população e sua 

exactidão. Em países como a França, Espanha e Portugal são consideradas 3 fases, 

constituindo a 1ª fase (preparatória) uma análise das imagens ou fotografias aéreas, com a 

definição e delimitação dos principais tipos de povoamentos florestais e utilização de pontos 

sobre fotografia aérea (metodologia que tem vindo a ser aplicada na maioria dos países, 

incluindo Portugal), a 2ª no controle no campo da foto-interpretação e a 3ª na recolha de 

dados de campo e processamento dos dados. Tuominen et al. (2006) consideram que os 
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dados de imagens de satélite poderiam constituir a 1ª fase, as fotografias aéreas a 2ª e as 

medições de campo a 3ª, podendo a amostragem multifase manter os custos do inventário 

em níveis moderados. Em Espanha, tal como já aconteceu na última Revisão em Portugal, 

foram utilizados no 3º IFN ortofotomapas digitais com resolução de 50 cm. Na Noruega e 

Alemanha é igualmente a fotografia aérea que tem sido utilizada como a principal fonte de 

informação, sendo as imagens de satélite neste último país raramente utilizadas. 

A estratificação pode ser feita antes da 1ª fase, na 1ª fase e antes da 2ª, de campo (pré-

estratificação), estratificação das unidades da 1ª fase depois do desenho da amostragem de 

campo (pós-estratificação) ou de unidades de 1ª fase para optimização de uma determinada 

variável (Tuominen et al., 2006). Na Finlândia, durante o 8º IFN, o Instituto de Investigação 

Florestal Finlandês iniciou em 1989 o desenvolvimento de um novo sistema de inventário de 

forma a obter informação actualizada e geograficamente localizada para áreas menores. 

Foram feitas algumas alterações no esquema de amostragem e nas medições da parcela 

de amostragem, tornando-se 1/5 das parcelas como permanentes (Tomppo, 2006), tendo-

se concluído o estabelecimento desta proporcionalidade para a totalidade do território no 9º 

inventário. Este método explora os dados da imagem de satélite, dados da cartografia digital 

e, no futuro, outros dados geográficos como o solo e dados meteorológicos, em conjugação 

com os dados de campo (Tomppo e Heikkinen, 1999). Baseia-se numa combinação de uma 

grelha sistemática de amostras de campo e imagens de satélite.  

Os Estados Unidos são o país que no continente americano possui uma maior tradição na 

realização de inventários florestais nacionais, apresentando, a par do Canadá, uma maior 

inovação e sistematização. A fotografia aérea, tradicionalmente utilizada, tem vindo a ser 

substituída pela imagem de satélite (Tokola, 2006c), utilizando a maioria das unidades 

regionais do Programa FIA imagens do Landsat 5 TM e 7 ETM+ (Nelson, 2005). De entre os 

objectivos gerais deste programa destacam-se o de, na primeira fase, permitir a distinção 

entre o tipo de coberto florestal, desenvolver a localização de uma forma suficientemente 

exacta de forma a permitir a rectificação e referenciação da imagem, melhorar os modelos 

de detecção de alterações e reduzir a necessidade de intervenção humana nos algoritmos 

de processamento de imagem (Smith, 2002); como objectivos específicos são apontados o 

contar com a imagem de satélite para efectuar as avaliações de área, a produção de mapas 

baseados em imagens de satélite dos atributos florestais com uma resolução elevada que 

permita a navegação no solo, produzir significativas estimativas dos recursos para 

pequenas áreas geográficas (pequenas escalas), fornecer mapas que sejam exactos e 

visualmente efectivos e ligando a imagem aos dados do FIA, possibilitando uma grande 

variedade de análises espaciais. 

No Canadá as fotografias aéreas são utilizadas nas áreas arborizadas ou cobertas com 

vegetação e as imagens de satélite nas áreas onde a vegetação é inexistente ou 

praticamente inexistente. Na Columbia Britânica os investigadores ao analisarem a utilidade 

da detecção remota nos inventários florestais, concluíram que pode contribuir para o 
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desenvolvimento de estimativas da biomassa por tipo, idade e estádio sucessional florestal 

e que 19 dos 25 parâmetros que são medidos no IFN canadiano podem ser assim parcial ou 

substancialmente monitorizados (Peterson et al., 1999). 

Na Índia são utilizadas as imagens de satélite IRS 1C/1D LISS na cartografia do coberto 

florestal, sendo a totalidade do território coberta por 342 imagens LISS com uma taxa de 

sobreposição de 20%, e na Indonésia imagens de Landsat MSS e TM em combinação com 

os dados de campo para produção cartográfica. 

Uma outra característica a assinalar é a evolução sentida em todos os países ao passar de 

parcelas de amostragem temporárias para permanentes, tornando possível uma análise 

comparativa nos inventários seguintes das alterações ocorridas nos povoamentos florestais, 

agregando os dados individuais ao longo do tempo. Com efeito, variando a periodicidade 

entre inventários de 10 a 15 anos, para fazer face à necessidade de actualização rápida dos 

resultados, de uma melhor caracterização das evoluções e da avaliação rápida do impacto 

de fenómenos que ocorrem em grandes áreas assiste-se à necessidade de um 

conhecimento mais actualizado dos recursos florestais, sendo necessária uma distribuição 

regular das parcelas pela área medida anualmente. Em França é feito com uma 

regularidade anual para a globalidade do território a partir de 2004, que constituiu o “ano de 

mudança” (IFN, 2005).  

As unidades utilizadas na amostragem multifase são as mesmas em todos os níveis, 

embora na prática “a mesma dimensão” possa ser interpretada de uma forma um pouco 

vaga (Tuominen et al., 2006). Com efeito, se, por exemplo, no campo temos uma parcela 

circular como unidade de amostragem, a unidade correspondente na fotografia aérea ou 

imagem de satélite pode ser um píxel ou uma combinação de píxeis, devendo a correlação 

entre os diferentes dados ser tão próxima quanto possível. As parcelas de amostragem 

instaladas no terreno para medição de dados podem ter várias formas geométricas embora 

a mais frequentemente utilizada seja a circular. Esta opção deve-se ao facto de ser de fácil 

instalação (se não houver declives muito acentuados e a área não for muito grande), não 

apresentar nenhuma direcção preferencial e apresentar o menor perímetro, para uma 

superfície igual, relativamente a todas as formas geométricas existentes, limitando os riscos 

de erro (Lecomte e Rondeux, 2002). Nos Estados Unidos foi adoptada a partir de 1996 uma 

nova grelha constituída por hexágonos com uma dimensão de cerca de 6 000 acres (cerca 

de 2.428 ha) como base do inventário, devendo em 1/16 das parcelas serem efectuadas 

medições sobre o estado fitossanitário (Brand et al., 2000; LaBau et al, 2007). 

A utilização de parcelas circulares de dimensão fixa é, de acordo com Poso (2006), mais 

eficiente na estimativa do acréscimo da área basal que na determinação da área basal. 

Existem dois modelos de amostragem alternativos para as parcelas permanentes: 

• Inventário Florestal Contínuo, onde todas as parcelas estabelecidas no inicio de 

cada período de medição são novamente medidas em todas as ocasiões 

subsequentes (parcelas permanentes), sendo a periodicidade de medições 
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normalmente compreendida num ciclo de 5 a 20 anos. Os tipos de amostragem 

mais utilizados são a amostragem aleatória simples e a sistemática, sendo esta 

última a preferencial já que apresenta uma melhor distribuição pela população. 

• Amostragem com reposição parcial, baseada em parcelas permanentes e 

temporárias, sendo mais eficiente na determinação de valores correntes. Apresenta 

como desvantagem o facto dos estimadores se tornarem mais complexos e os 

cálculos serem mais sensíveis aos erros. 

No que diz respeito ao tipo de parcelas podem ser de superfície definida ou não definida. 

Nas parcelas definidas a amostragem baseia-se numa superfície conhecida, materializada 

no solo, encontrando-se no seu interior todas as árvores modelo sendo para elas a 

probabilidade de selecção igual e proporcional à frequência (Itália, Holanda, Suécia, França, 

Suiça); nas parcelas não definidas a probabilidade de selecção de árvores é proporcional à 

sua superfície no terreno – parcelas Bitterlich (Finlândia, Alemanha, Áustria). 

A dimensão das parcelas de amostragem é uma questão que deverá ser definida aquando 

da realização de um inventário já que quanto maior for a dimensão maior o tempo 

necessário para efectuar as medições, levando a um acréscimo nos custos de realização. 

Por outro lado parcelas pequenas provavelmente produzem baixas correlações entre as 

fases (Tuominen et al., 2006). Assim, a tendência actual é a de utilizar agrupamentos de 

sub-parcelas que consistem em pequenas parcelas circulares, com vantagens na maior 

rapidez de localização e precisão (Kangas, 2006a). 

A caracterização dos povoamentos inclui informação dendrométrica (medição de árvores 

em parcelas de amostragem e estimativa das variáveis dendrométricas) e não 

dendrométrica (recolha de informação sobre o sub-bosque, regeneração natural, estado 

sanitário, etc., que não implica a medição de árvores) (Tomé, 2007b). As variáveis 

dendrométricas podem ser avaliadas ao nível da árvore e ao nível do povoamento. Ao nível 

da árvore consideram-se a idade, o diâmetro à altura do peito, a área basal ou seccional13, a 

altura total, a altura da base da copa e altura da bifurcação, os raios da copa, pares 

(diâmetros, altura) a diferentes alturas do tronco, o volume total, a biomassa total e a área 

foliar. Em países como a Finlândia e França são ainda recolhidos dados sobre o 

crescimento em altura, largura e comprimento da bicada (Lecomte e Rondeux, 2002). 

Ao nível do povoamento as variáveis dendrométricas são definidas com base nas variáveis 

da árvore, pela soma ou média de todas as árvores do povoamento, sendo geralmente 

referidas ao hectare. Assim, Tomé (2007b) considera a idade do povoamento, que só terá 

sentido para povoamentos regulares, a área basal do povoamento, o número de árvores por 

hectare, o diâmetro quadrático médio, correspondente à árvore média e avaliado com base 

na área seccional média, a altura média, a altura da árvore média e altura dominante, o 

volume total do povoamento e o índice de área foliar (IAF), que corresponde à soma da área 

                                                 
13 A área basal ou área seccional é a área da secção da árvore a 1.30 m do solo. 
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das folhas de todas as árvores do povoamento por unidade de área, influenciando de forma 

acentuada, entre outros, as taxas de evapotranspiração e de fotossíntese, o balanço hídrico 

local e a intercepção da luz pelas folhas (Lopes, 2004). 

A informação não dendrométrica inclui a avaliação do sob-coberto arbustivo e herbáceo, a 

caracterização fisiográfica, a recolha de informação sobre fogos ou tratamentos culturais 

recentes e a avaliação de sinais de erosão, entre outras. O interesse de tais informações 

reside no estudo das interacções entre o povoamento (caracterizado pelo seu estado actual 

e crescimento) e as condições ecológicas onde se desenvolve (Lecomte e Rondeux, 2002); 

poderão existir alguns países onde é recolhida informação muito específica como as zonas 

de ravina e de pastagem para o gado ou de zonas de avalanchas (Suiça) ou informações 

em outros domínios como a exploração de turfas e jazidas mineiras no inventário multi-

fontes da Finlândia. 

Dado que uma floresta raramente é uniforme é pouco provável que as parcelas de 

amostragem representem exactamente as características da floresta como um todo, razão 

porque todas as amostragens têm um erro associado (erro de amostragem) resultante da 

escolha aleatória das diferentes parcelas de amostragem. 

Podem-se considerar três tipos de erros: 

• Os erros ligados à medição das características das árvores provocados pelos 

instrumentos de medida e pelo operador; 

• Os erros na estimativa do volume da árvore ligados à utilização de tabelas de 

volume; 

• Os erros de amostragem ligados à escolha das árvores na parcela e das parcelas 

na área a amostrar. Tomé (2007b) classifica os erros de medição e observação em 

sistemáticos, aleatórios e aleatórios unilaterais. 

Ao analisarmos a metodologia utilizada na última Revisão do IFN em Portugal poderemos 

desde já concluir que nos aspectos principais nos encontramos a par do que é feito nos 

países europeus sendo, inclusive, mais avançados nomeadamente no que diz respeito à 

utilização das fotografias aéreas digitais. Já no que concerne à utilização da imagem de 

satélite a sua utilização ainda não é extensível ao inventário sendo mais utilizada na 

cartografia da susceptibilidade à propagação dos fogos florestais. 

Parece-nos, pois, que será essa a principal diferença relativamente aos países tidos como 

de referência embora, e nunca será de mais realçar, a utilização da fotografia aérea digital 

constitua um importante salto qualitativo e que poderá servir de transição para a utilização 

da imagem de satélite. 

À escala mundial o inventário florestal teve o seu início nos finais da Idade Média, quando 

as técnicas estatísticas ainda não existiam (Wabo, 2003; Tomppo e Heikkinen, 1999), tendo 

sido efectuado de uma forma sistematizada e incorporando conceitos modernos no séc. 

XVIII no Centro da Europa (Wabo, 2003). Em 1910 o Serviço Florestal dos Estados Unidos 

elaborou um artigo sobre os recursos florestais mundiais, o que parece ter constituído a 
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primeira tentativa de descrição global de todas as florestas e das suas utilizações. Tratava-

se de quantificar e de valorizar os produtos florestais em todos os países, tendo-se tido em 

linha de conta os aspectos da propriedade, gestão e sustentabilidade14 (Holmgren e 

Persson, 2002).  

O primeiro Inventário Florestal Mundial (IFM) foi elaborado pela FAO, organismo com uma 

longa história na avaliação global dos recursos florestais, em 1947/1948 (Schuck et al., 

2003). Tendo-se decidido que se efectuariam com uma regularidade de 5 anos foi efectuado 

um segundo em 1953 a 1963, com base num questionário que visava harmonizar a 

obtenção de informação dos recursos florestais, face à sua escassez, assentes em 

definições globalmente aceites. Nos anos 60 foram efectuados estudos continuados, 

regionais e mundiais, sobre as tendências da madeira, tendo incidido apenas em estudos 

regionais nos anos 70. Nestes dois decénios a fonte mais importante de informação eram as 

observações no terreno, utilizando-se em alguns casos a fotografia aérea e, nos finais dos 

anos 70, os primeiros ensaios com imagens Landsat (Howard, 1991; Kleinn, 2002).  

A metodologia utilizada em 1980 pela FAO foi o denominado “Método de Especialistas”. 

Neste método, que se revelou subjectivo, era recolhida toda a informação florestal 

disponível nos diferentes países e um especialista procurava resumi-la e construir uma 

imagem com alguma congruência. Em 1990 a metodologia adoptada assentava na 

construção de uma base de dados, o Sistema de Informação sobre os Recursos Florestais 

(FORIS) e na detecção remota. Enquanto no FORIS era reunida a informação dos países, 

ajustando-a às definições da FAO, o método de detecção remota permitia compará-la com a 

informação sobre a floresta e a desflorestação ao nível mundial e regional (Holmgren e 

Persson, 2002). 

Em 2000, além da desflorestação que se considerou ser efectivamente importante, os 

problemas da conservação ganharam um maior relevo, tendo-se incluído na avaliação dos 

recursos florestais mundiais (Forest Resources Assessment – FRA 2000) temas como a 

biodiversidade, as zonas protegidas, o ordenamento florestal, os incêndios florestais e a 

área florestal e suas alterações, sendo igualmente um objectivo a disponibilização de 

informação sobre os aspectos produtivos, como a oferta total de madeira, as arborizações, 

as árvores fora das florestas e os produtos florestais não lenhosos. A metodologia utilizada 

foi idêntica à de 1990 tendo-se reforçado a colaboração com os países ao solicitar-lhes a 

validação dos resultados (Holmgren e Persson, 2002), cobrindo 55 países (Schuck et al., 

2003).  

Franklin (2001) refere como algumas das principais preocupações dos gestores florestais a 

distribuição espacial dos recursos florestais na área de ordenamento e ecossistemas 

envolventes, a aquisição actualizada de informação, os pequenos e grandes impactos 

                                                 
14 A primeira menção à ideia da sustentabilidade ocorreu num regulamento florestal da Saxónia no 
século XVI, tornando-se o principal princípio do ordenamento florestal no início do século XVIII (Köhl, 
2003).   
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ligados aos processos e padrões de mudança em diferentes escalas no espaço e no tempo 

e a análise do seu impacto em componentes não cartografáveis como a vida selvagem bem 

como as implicações económicas, sociais e ambientais das actividades humanas e seus 

impactos nas florestas. É esta evolução nas necessidades de informação que é retratada na 

Figura 10. 

No FRA 2005 manteve-se esta tendência tendo-se constatado que a floresta cobre cerca de 

30% da área emersa e que a desflorestação se mantém a uma taxa alarmante, embora com 

uma diminuição da perda da área florestal devido às arborizações e recuperação de 

paisagens e expansão florestal em áreas abandonadas que se tem vindo a registar. 

Regista-se ainda o aumento na conservação e gestão das florestas para uso múltiplo e o 

seu papel crucial na redução das alterações climáticas e na conservação da biodiversidade 

do solo e recursos hídricos (FAO, 2006). 
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Figura 10 – Evolução das necessidades de informação para efeitos de gestão florestal (adaptado de 
Lund e Smith, 1997, in Tomé, 2007b) 

 

Actualmente procura-se uma integração das diferentes fontes de informação, incluindo a 

detecção remota. A combinação desta tecnologia com o controlo sobre o terreno constitui a 

melhor opção para a elaboração de cartografia e análise da paisagem (Kleinn, 2002), já que 

o processo tradicional de inventário, além de moroso, é muito dispendioso. No entanto, 

como refere Maltamo et al. (2003), o trabalho de campo tem sido o único método que 

permite obter dados exactos para pequenas áreas. 

Encontra-se a ser desenvolvido um projecto conjunto ENFIN – COST Action E43 desde 

Junho de 2004, com a duração previsível de 4 anos, envolvendo 26 países europeus, entre 

eles Portugal. O seu principal objectivo consiste na melhoria e harmonização dos 

inventários nacionais de recursos florestais existentes na Europa, de forma a produzir 

informação comparável e promover o uso de metodologias na concepção dos inventários e 

na recolha e tratamento dos dados (Tomppo, 2005). A maioria dos países europeus (mais 

de 60 %) apresenta uma precisão elevada nos métodos de inventário (inferior a 3%). 
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4 A UTILIZAÇÃO DE DETECÇÃO REMOTA EM INVENTÁRIO FLORESTAL 
 
Neste capítulo pretende-se dar uma perspectiva da utilização da detecção remota no 

inventário florestal. Sendo a fotografia aérea ainda o meio mais utilizado pela maioria dos 

países, efectuar-se-á uma breve síntese do historial da sua utilização e tipo de filmes 

utilizados em floresta. Centrando-se este trabalho na utilização das imagens de satélite no 

inventário florestal far-se-á uma breve descrição dos principais satélites e sensores 

propostos para esta área. Seguir-se-á uma análise comparativa entre estes meios de 

detecção remota, uma análise das aplicações florestais da detecção remota com imagem de 

satélite e das potencialidades e perspectivas futuras da sua utilização na inventariação e 

monitorização dos recursos florestais. 

4.1 CONCEITOS INTRODUTÓRIOS SOBRE DETECÇÃO REMOTA 
Para Lillesand e Kiefer (1994), a Detecção Remota é a arte e a ciência de obter informação 

de um objecto, área ou fenómeno através da análise de dados adquiridos por um 

instrumento que não está em contacto com o objecto, área ou fenómeno analisado. Assim, 

a ciência disponibiliza os instrumentos e a teoria para compreender a forma como os 

objectos e os fenómenos podem ser detectados e a arte consiste no desenvolvimento e 

utilização de técnicas de análise para gerar informação útil (Aronoff, 1991).  

A detecção remota inclui a fotografia aérea e as imagens de satélite. Anteriormente muito 

ligada à fotografia aérea a detecção remota é actualmente cada vez mais associada à 

imagem de satélite razão porque Franklin (2001) a define como incluindo “… toda a 

detecção com instrumentos à distância”. Pretendendo-se com esta tese analisar a 

potencialidade de utilização da imagem de satélite no inventário florestal a utilização deste 

termo neste capítulo centrar-se-á nas imagens de satélite. 

Um sistema modelo de detecção remota é, de acordo com Curran (1985), in Baio (1998), 

constituído por 4 componentes: a fonte de radiação electromagnética, que pode ser natural 

(o Sol ou a Terra) ou artificial (caso do radar), as interacções com a atmosfera e com a 

superfície terrestre e o sensor que capta e regista a energia electromagnética. Chuvieco 

(1996) considera ainda o sistema de recepção-comercialização, onde é recebida a 

informação transmitida pela plataforma, gravada num formato apropriado e, depois de 

corrigida, distribuída aos interessados (transmissão, recepção e processamento), o 

intérprete, que converte esses dados em informação temática de interesse, visual ou 

digitalmente, de forma a facilitar a avaliação do problema em análise (interpretação e 

análise) e o utilizador final, encarregado de analisar o documento resultante da 

interpretação (aplicação). 

A radiação captada pelos sensores remotos pode ser directa (radiação electromagnética, 

luz solar reflectida, radiação térmica, radiação artificial emitida por radar e pelos objectos) 
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ou difusa (luz celeste e atmosférica) e a informação pode ser captada na forma digital ou 

analógica. 

Existem basicamente duas técnicas de aquisição de dados: fotográfica e electromagnética. 

A técnica fotográfica baseia-se na sensação de luminosidade do olho humano, sendo a 

variação da energia recebida registada num filme fotossensível através de reacções 

químicas; a técnica electromagnética baseia-se na energia reflectida pelos objectos em 

várias zonas do espectro, designadas de bandas ou canais. 

O espectro da energia electromagnética15 é dividido em bandas correspondentes a valores 

de energia com características próximas de frequência ou de comprimentos de onda. 

Historicamente, os nomes atribuídos a regiões do espectro são mais um resultado dos 

métodos utilizados na sua detecção do que das características dos seus comprimentos de 

onda (Aronoff, 1991), não havendo uma linha precisa a separar as diferentes regiões. Na 

região do visível, que corresponde a 45 % da energia emitida pelo Sol, os limites são 

definidos pela sensibilidade do sistema visual humano sendo constituída por três bandas e 

constituindo as cores primárias: a azul (0,4 a 0,5 µm), a verde (0,5 a 0,6 µm) e a vermelha 

(0,6 a 0,7 µm). Campbell (2002) refere que as cores primárias são definidas de forma a que 

nenhuma primária simples pode ser formada a partir da mistura de outras duas, podendo 

todas as outras cores serem formadas pela mistura das três primárias em proporções 

adequadas. A cor de um objecto é definida pela cor da luz que reflecte. 

A banda azul apresenta potencialidade para a delimitação de zonas costeiras e 

discriminação dos tipos de vegetação e de solo (Lillesand e Kiefer, 1994); a banda verde 

coincide com o pico de reflexão de vegetação, permitindo analisar o estado de 

desenvolvimento do coberto vegetal, e a banda vermelha, sendo uma região de absorção 

da clorofila, tem um papel importante na discriminação das espécies vegetais. 

A cada objecto é possível associar uma assinatura espectral16, isto é, um padrão de 

reflectância, dependendo do comprimento de onda da radiação incidente sobre o objecto. 

Objectos como a neve e o gelo apresentam assinaturas espectrais bem diferenciadas mas 

existe alguma dificuldade em diferenciar outros, como as diferentes espécies de pinheiros. 

O comportamento espectral da vegetação é consideravelmente mais complexo que do solo 

e da água (Richards e Jia, 1999), variando entre espécies e dentro da mesma espécie 

devido a factores como a morfologia, a fisiologia e o teor de humidade das folhas (Chuvieco, 

1996 in Oliveira, 1998). Também varia numa árvore se, por exemplo, partes dela estiverem 

total ou parcialmente expostas à luz solar (Howard, 1991). 

                                                 
15 A energia electromagnética pode ser caracterizada em função da localização dos comprimentos de 
onda no espectro electromagnético, assumindo especial importância na região do visível (0,4 a 0,7 
µm), do infravermelho (0,7 a 14µm) e micro-ondas (1 mm a 1 m). 
 
16 A assinatura espectral pode ser obtida através do gráfico das reflectâncias (razão entre o fluxo 
reflectido e o fluxo incidente) dos alvos e os comprimentos de onda sobre os quais foram medidas 
estas reflectâncias. 
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O teor de clorofila é o factor mais condicionante na região do visível enquanto que no 

infravermelho próximo é a estrutura interna das folhas (Fonseca e Fernandes, 2004). A 

clorofila absorve mais na região do azul e do vermelho do que no verde, o que leva a que a 

vegetação saudável surja com a cor verde (Jensen, 2000). 

Outros aspectos que influenciam o comportamento espectral da vegetação são a época do 

ano e o seu estado de maturidade Quando se aproxima a queda outonal das folhas, 

registam-se alterações na sua fisiologia que podem provocar um aumento de fitocianinas e 

uma diminuição nos cloroplastos (Howard, 1991), o que explica uma maior reflectividade na 

banda vermelha e a sua cor amarelada (verde+vermelho). Em algumas espécies a acção de 

outro pigmento, a antocianina, que reflecte na região do vermelho, dá origem a essa cor 

nesta época (Chuvieco, 1996; Jensen, 2000), o que é visível em muitas florestas de 

folhosas caducifólias. 

Quando consideramos um povoamento florestal, a curva de reflectividade pode ser diferente 

da que obtemos em laboratório para uma só folha pois a floresta, por mais uniforme que se 

apresente, é constituída por espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, além do solo e da 

manta morta. O efeito do solo, dos estratos arbustivo e herbáceo no sob-coberto, da casca, 

dos frutos, como as pinhas, ou a distribuição dos ramos e folhas, entre outras, leva à 

necessidade de utilização de modelos complexos que permitam gerar reflectâncias reais do 

coberto vegetal. 

As variáveis tradicionalmente recolhidas nos inventários florestais (e.g. densidade, altura, 

diâmetro, volume do tronco) não são os factores mais condicionantes da reflectância dos 

povoamentos mas sim a densidade de copas, o IAF, especialmente sensível quando a 

vegetação não cobre totalmente o solo, a composição da floresta e a reflectância dos 

andares inferiores, além dos substratos herbáceo e arbustivo (Lopes, 2004). 

Os solos, contrariamente à vegetação, não são constituídos por elementos individualizados, 

sendo mais difíceis de analisar e interpretar. Sob um denso coberto florestal ficará 

completamente coberto pela copa das árvores e, consequentemente, pouco contribuirá para 

a energia captada pelo sensor remoto, o que já não se verificará quando se trata de um 

povoamento pouco denso, embora a sua contribuição seja mínima devido à presença de 

sombras (Howard, 1991), ou após desflorestações ou incêndios. 

4.2 FOTOGRAFIA AÉREA 
Berberan (2003) refere ser a fotogrametria a arte, ciência e tecnologia usadas para coligir 

informação fiável sobre os objectos, por meio da medição e interpretação de imagens 

obtidas através de registos de radiação visível. Para Campbell (2002) é a ciência de 

efectuar avaliações precisas a partir de fotografias, aplicando os princípios da óptica e o 

conhecimento da geometria interior da câmara e sua orientação para reconstruir as 

dimensões e posições dos objectos representados nas fotografias.  
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Em 1859 Gaspard Tournachon tirou uma fotografia oblíqua de uma pequena cidade perto 

de Paris a partir de um balão dando, segundo Jong et al. (2004), inicio à era da detecção 

remota e observação da Terra, cujos principais marcos se encontram em Anexo 5. A 

primeira aplicação florestal conhecida de detecção remota foi registada no Berliner 

Tageblatt em 10 de Setembro de 1887 (Spurr, 1960, in Franklin, 2001) referindo-se a notícia 

às experiências de um florestal alemão, não identificado, que terá elaborado um mapa 

florestal a partir de fotos adquiridas a partir de um balão de ar quente. Com a 1ª Grande 

Guerra registou-se um novo período de rápidos desenvolvimentos na observação da Terra. 

A utilização civil das fotografias aéreas teve início no período entre as duas guerras 

mundiais com aplicações nas áreas florestal, agrícola, cartográfica e geológica, o que 

permitiu a melhoria de câmaras, filmes e equipamento de interpretação. Data de 1920 a 

tentativa de introduzir o ensino da foto-interpretação para o ordenamento florestal na Escola 

Florestal de Tharandt na Alemanha (Howard, 1991).  

O funcionamento das câmaras fotográficas é baseado na impressão de um objecto sobre 

emulsões fotossensíveis, com o apoio de um sistema óptico que permite controlar as 

condições de exposição. De acordo com esta configuração básica, podem ser estabelecidas 

numerosas variantes em função de quatro elementos: tipo de película, número de 

objectivas, ângulo de observação e altura da plataforma (Chuvieco, 1996). 

Howard (1991) considera que em floresta os tipos de filmes mais frequentemente utilizados 

são os filmes pancromáticos a preto e branco e cores e o infravermelho. Para Jensen (2000) 

as emulsões fotográficas a preto e branco podem ser ortocromáticas, sensíveis à luz verde 

e azul, pancromáticas, sensíveis ao ultravioleta, azul, verde e vermelho brilhante, e de 

infravermelho próximo, sensíveis ao azul, verde, vermelho e infravermelho próximo. As 

fotografias a preto e branco são sensíveis a um único leque de comprimentos de onda 

(Bolstad, 2002) enquanto os filmes coloridos apresentam três camadas, sendo cada uma 

delas sensível a um diferente leque de comprimentos de onda. 

O filme de infravermelho, desenvolvido durante a 2ª Grande Guerra para identificar o 

equipamento militar camuflado, é sensível ao vermelho, verde e aos comprimentos de onda 

do infravermelho, produzindo uma imagem muito útil com cores não naturais ou “falsas”. 

Sendo conhecido como filme infravermelho de falsa cor (Aronoff, 1991), permitiu então 

separar a vegetação real da camuflagem (Jong et al., 2004). 

Durante os anos 50 a fotografia de infravermelho colorida foi utilizada com muito sucesso na 

classificação e reconhecimento dos tipos e densidade de vegetação e na detecção das suas 

doenças e danos. A vegetação aparece normalmente neste tipo de filme com tons de 

vermelho. Os filmes de infravermelho são ainda bastante sensíveis às diferenças no brilho, 

tendo, por consequência, um grande contraste, o que acentua as diferenças entre baixas e 

elevadas reflectâncias.  

Nos anos 60 a fotografia a cores começou a competir na utilização florestal com a fotografia 

a preto e branco (Howard, 1991; Bolstad, 2002). A principal vantagem na utilização do filme 
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colorido deve-se ao facto de o olho humano poder interpretar muitas mais cores do que tons 

de cinzento (Howard, 1991). 

A detecção remota é incluída no inventário florestal para melhorar a precisão e eficiência da 

estimativa dos atributos florestais (Banko, 1998, in Nelson, 2005). As fotografias aéreas 

podem ser usadas em inventários florestais ao nível da árvore e do povoamento. Castro 

(2004) refere que a escala original das fotografias aéreas comercialmente disponíveis em 

Portugal (1/40 000) e a resolução espacial produzida após a ortorectificação (1 m) não são 

ideais para a estimativa dos parâmetros dendrométricos. Segundo este autor a Fotografia 

Aérea de Pequeno e Médio Formato (FAPMF) constitui uma tecnologia económica, expedita 

e facilmente reprodutível, podendo-se obter fotografias aéreas de grande escala (1/5000) 

com cobertura estereoscópica a baixo custo (que pode não ultrapassar 10 % do valor de 

uma cobertura aérea convencional) e em qualquer altura do ano, desde que as condições 

atmosféricas o permitam. Assim estas FAPMF poderiam ser utilizadas em inventário 

florestal para se obterem estimativas rápidas, precisas e expeditas de vários parâmetros 

dendrométricos como a altura total, o diâmetro e densidade da copa e a densidade, e 

consequente redução nos custos de trabalho de campo, bem como na monitorização da 

sanidade dos povoamentos florestais. Com a sua utilização conseguem-se resoluções 

espaciais, no terreno, inferiores a 25 cm. 

4.3 IMAGENS DE SATÉLITE 
Os sensores remotos são transportados por satélites artificiais, deslocando-se a diferentes 

velocidades e com diferentes altitudes orbitais, sendo as imagens por eles adquiridas 

condicionadas pelas características das plataformas e das suas órbitas. A sua 

sistematização pode realizar-se, segundo Fonseca e Fernandes (2004), em função de 

diferentes características como o modo de operação (activo ou passivo), as características 

espectrais (multiespectrais, pancromáticos, RADAR, ópticos, térmicos, etc.), ou em função 

da plataforma em que estão instalados (aerotransportados ou espaciais), entre outras. 

4.3.1 SATÉLITES E SENSORES 

Os sensores com aplicação potencial para a floresta podem ser agrupados em dois tipos: 

• Electro-ópticos, sensores passivos que operam no modo pancromático (Pan), em 

que a imagem de todo o espectro é registada em tons de cinzento, ou 

multiespectral, que grava a energia num pequeno número de regiões do espectro 

electromagnético. Podem ainda ser hiper-espectrais quando a energia é gravada 

num grande número de estreitas regiões do espectro. É sobre a utilização deste tipo 

de sensores no inventário florestal que irá centrar-se este trabalho. 
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• Radar (Rádio Detection and Ranging), sistema activo que trabalha na região das 

microondas17 e LIDAR (Light Detection and Ranging), baseado em laser. Dado que 

um determinado sistema de radar está tipicamente restringido a um comprimento de 

onda, as imagens de radar são normalmente monocromáticas (Bolstad, 2002), 

apresentando algumas desvantagens (Peterson et al., 1999) como o facto de 

apenas mostrar os objectos que reflectem as microondas pelo que a vegetação é 

menos visível, por exemplo, que as estruturas físicas.  

 

Em Anexo 6 é apresentada uma Tabela com um conjunto de satélites/sensores propostos 

para a área florestal, sintetizando as suas principais características. No princípio dos anos 

60 os Estados Unidos colocaram no espaço sensores remotos para observações climáticas 

e da Terra dando inicio a um famoso programa militar de reconhecimento de imagem 

espacial militar denominado Corona, que até 1995 se manteve em grande parte confidencial 

(Jong et al., 2004). 

O Landsat, lançado em 1972, foi o primeiro satélite civil de observação dos recursos 

terrestres (Jong et al., 2004), permitindo a recolha de imagens de alta qualidade e, com uma 

razoável resolução espacial. Em 1982, com o Landsat 4, entrou em funcionamento o sensor 

multiespectral TM (Thematic Mapper), tecnicamente mais avançado, proporcionando uma 

maior resolução espacial, espectral e radiométrica (de 79 a 30 m, de 4 a 7 bandas e de 6 a 

8 bits), e desenhado para a cartografia temática. O Landsat 7, lançado em 1999 com o 

sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) possui mais uma banda pancromática (banda 

8), constituindo uma melhoria relativamente ao sensor TM, sendo ainda as imagens mais 

baratas (Jensen, 2000). 

Em 1986 foi lançado o primeiro satélite SPOT (Systeme Pour l’Observation de la Terre). A 

diminuição da dimensão dos pixéis na banda 8 do ETM+ encurtou ao nível do pancromático 

a diferença entre as resoluções espaciais relativamente a este satélite. O sensor HRV tem 

capacidade para variar o seu campo de visão graças ao dispositivo móvel instalado no 

equipamento óptico que facilita as observações não verticais, até 27º em ambos os lados do 

nadir18 (Chuvieco, 1996), o que permite observar a mesma zona em órbitas sucessivas e 

obter modelos tridimensionais.  

Dada a sua boa cobertura temporal e baixo custo (as imagens são de recepção livre) o 

sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) do satélite NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration Satellite) tem sido bastante utilizado para 

aplicações terrestres, embora pela sua resolução espacial não seja adequado para estudos 

de pormenor. Fornecendo informação no visível e no infravermelho próximo e térmico 

possibilita a monitorização da vegetação em períodos de tempo curtos à escala global e é 

                                                 
17 A região das microondas é a região do espectro electromagnético que recentemente começou a ser 
explorada em detecção remota. 
18 As observações na vertical são designadas por observações no nadir. 



 43

adequado para o estudo de fenómenos dinâmicos como a desertificação, a desflorestação 

nos trópicos e os incêndios florestais de grande dimensão (Chuvieco, 1996). 

Apresenta dois canais que medem a reflectância (Bandas 1 e 2), com potencialidade para 

visualizar diariamente a totalidade da superfície terrestre, 3 canais de infravermelho térmico 

(Bandas 3, 4 e 5), que permitem a avaliação da temperatura da superfície terrestre e a 

detecção de incêndios (Kasischke et al., 2004). 

Além do Landsat e do SPOT é de referir o programa IRS (Indian Remote Sensing 

Programme), iniciado em 1988. As resoluções espaciais e espectrais das imagens 

multiespectrais adquiridas pelos sensores LISS I (Linear Imaging Self Scanner) não eram 

adequadas à cartografia da ocupação do solo (Fonseca e Fernandes, 2004).  

Um desenvolvimento recente consistiu no lançamento de sistemas de observação de alta 

resolução como o IKONOS e o QuickBird, e, mais recentemente, o MODIS (Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer). O MODIS é um sensor hiperespectral que permite 

uma cobertura bi-diária a latitudes elevadas com resoluções espaciais de 250 a 1000 m 

(Kasischke et al., 2004), sendo as imagens disponibilizadas gratuitamente. Lançado o 

primeiro MODIS em 1999 pelo satélite Terra, foi lançado em 2002 um segundo pelo satélite 

Aqua, integrando estes satélites o sistema de observação da EOS (Earth Observing 

System) da NASA para observação da Terra, biosfera, atmosfera e oceanos. 

O IKONOS foi o primeiro satélite a transportar sensores de alta resolução espacial da 

superfície terrestre para a sociedade civil, possuindo mais uma banda de registo que o 

SPOT mas menos bandas do que o Landsat. A resolução espacial do satélite QuickBird, 

lançado em 2001, permite captar os detalhes finos das copas individuais das árvores bem 

como o tipo de árvore, a biomassa, o estado e a classe de idade. O aumento da resolução 

espacial destes satélites tem contribuído para que as imagens de satélite se aproximem, em 

termos de escala, das fotografias aéreas. 

Dando continuidade ao Programa ERS, o ENVISAT (Earth Observation Environmental 

Satellite), lançado em 2002 pela ESA, visa a monitorização da atmosfera, oceano e a 

reacção a desastres naturais, englobando sensores radar, instrumentos ópticos de imagem, 

instrumentos complementares e um altímetro radar. O sensor MERIS, instalado a bordo 

deste satélite, originalmente dedicado a observações da cor da água dos oceanos, zonas 

costeiras e águas interiores, pode ser utilizado na monitorização multi-temporal do uso e 

cobertura da Terra. A sua resolução espectral na banda do vermelho dá-lhe vantagens 

relativamente a outros sensores. Os dados de alta resolução são adequados para detectar 

variações anuais do regime hídrico e dos correspondentes ciclos de vegetação (e.g. 

biomassa) em áreas húmidas e semi-áridas (Kampel, 2004). Como desvantagens é referida 

a frequência de dados mais baixa que a do SeaWiFS e MODIS e não ser de 

disponibilização gratuita como o MODIS. 
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Inicialmente planeado como um programa de observação da Terra dos Estados Unidos, o 

EOS faz actualmente parte de um programa mais abrangente da NASA, o ESE (Earth 

Science Enterprise), que integra um conjunto de satélites de observação global e 

sistemática da Terra, um sistema avançado de arquivo e tratamento de dados e equipas 

para estudo dos dados recolhidos (Fonseca e Fernandes, 2004). Incorpora sensores de 

maior resolução espectral como o MODIS.   

A Rússia tem desde 1975 um conjunto de satélites de detecção remota sob a designação 

de Resource-F (Malysheva et al., 2000), sendo o MSU – SK o principal sensor com imagens 

comercialmente disponíveis (Richards e Jia, 1999).  

O Programa CBERS (China/Brasil Earth Resources Satellite) iniciou-se em 1988. O CBERS 

– 1, lançado em Outubro de 1999, transportava três sistemas de sensores e um sistema de 

recolha de dados que permite a retransmissão em tempo real de observações ambientais 

registadas em estações na superfície terrestre. 

A radiação electromagnética de radar é caracterizada pela sua direcção de propagação, 

amplitude, fase, comprimento de onda e polarização, quer vertical, quer horizontal, 

considerando-se dois tipos de imagens radar: SLAR (Side-Looking Airborne Radar) e SAR 

(Synthetic Aperture Radar), o mais frequentemente utilizado (Deshayes et al., 2006; 

Kasischke et al., 2004). O primeiro satélite equipado com um radar de abertura sintética 

(SAR) foi o Seasat, lançado em 1978. Nos anos seguintes instalaram-se vários radares de 

imagens no Space Shuttle com as designações de SIR-A, SIR-B e SIR-C (Richards e Jia, 

1999) e em Março de 1991 foi lançado o satélite russo Almaz.  

O primeiro satélite da ESA, o ERS-1 (European Remote Sensing Satellite), foi lançado em 

1991 e tinha como principal objectivo a observação da superfície terrestre (Fonseca e 

Fernandes, 2004), embora tenha sido também largamente utilizado na monitorização das 

florestas tropicais. O ERS-2, seguido do ENVISAT – ASAR, com características 

semelhantes, e o satélite canadiano Radarsat – 1 constituem os sistemas espaciais 

actualmente existentes adaptados à pesquisa de informação complementar das condições 

da floresta (Deshayes et al., 2006), destacando-se ainda o satélite japonês JERS-1, lançado 

em 1992. 

4.3.2 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 

Uma imagem multiespectral pode ser definida como o registo, em várias bandas espectrais, 

da radiância desse objecto. Em cada elemento da área do terreno, a informação registada 

por banda espectral é um número inteiro proporcional à radiância desse elemento de área 

pelo que a imagem numérica que o utilizador recebe para processamento consiste num 

conjunto de matrizes inteiras, tantas quantas as bandas espectrais em que a imagem foi 

registada. A cada elemento da matriz, designado por “pixel“, corresponde uma área do 

terreno. O valor de um píxel numa determinada banda é designado por número digital (ND).  
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O processamento digital de imagens, vital na maioria das operações de detecção remota, 

compreende um conjunto de metodologias e de técnicas que podem, segundo Lillesand e 

Kiefer (1994), dividir-se em cinco fases: 

• Restauração e rectificação da imagem, que visa a correcção de imagens distorcidas 

ou degradadas de forma a criar uma representação fiel da cena original. Envolve o 

pré-processamento. 

• Realce da imagem, que visa a criação de “novas” imagens a partir da original, de 

forma a aumentar a quantidade de informação que pode ser visualmente 

interpretada a partir dos dados. Podem ser usados vários métodos (Marques e 

Aranha, 2000) como a aplicação de filtros espaciais, alargamento do contraste, 

avivar de fronteiras, divisão de bandas e análise em componentes principais 

(ACP)19. 

• Classificação da imagem, que visa transformar uma imagem numérica 

multiespectral ou multitemporal numa carta temática (Baio e Matos, 2007). 

• Associação de dados e integração em Sistema de Informação Geográfica (SIG), 

que visa a combinação dos dados de imagem de uma determinada área geográfica 

com outro conjunto de dados geograficamente referenciados para a mesma área. 

• Modelação biofísica, que tem como objectivo relacionar quantitativamente os dados 

digitais obtidos por um sistema de detecção remota com características biofísicas e 

fenómenos medidos no campo. 

A classificação automática visa estabelecer classes ou grupos em que os constituintes 

apresentem características comuns utilizando algoritmos de reconhecimento de padrões 

espectrais e/ou espaciais da imagem (Caetano, 2002). Pode ser assistida ou não assistida. 

Na classificação assistida os píxeis são analisados individualmente, sendo calculada uma 

distância relativamente a cada assinatura espectral, de acordo com uma regra de decisão, e 

atribuídos à classe espectral dessa assinatura se obedecerem a essa regra de decisão. As 

técnicas de classificação assistida são utilizadas para classificar entidades desconhecidas 

com base em parâmetros perfeitamente identificados, sendo a classificação 

paralelepipédica20, a distância mínima21 e a máxima verosimilhança22 as mais utilizadas. Os 

maiores problemas subjacentes à classificação assistida residem na validade das classes 

espectrais para representar as classes que se querem reconhecer e no elevado custo. 

                                                 
19 Processo de análise multivariada que permite reduzir a redundância dos dados originais das 
diferentes bandas de uma imagem multiespectral (Baio e Matos, 2007). 
20 Baseia-se na localização de uma área rectangular (se utilizadas apenas duas bandas) definida por 
duas imagens, sendo os píxeis comparados com os limites superiores e inferiores de classes definidas 
entre duas imagens. 
21 Método baseado no centróide de cada assinatura espectral, sendo o resultado final semelhante ao 
produzido pela análise em clusters. Método rápido e não origina píxeis não classificados. 
22 Este método baseia-se na probabilidade de um determinado píxel pertencer a uma classe 
específica, utilizando a matriz variância/covariância como base de cálculo da máxima verosimilhança, 
a qual é uma distância ponderada. 
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A classificação não assistida pode ser definida como um processo automático de criação de 

grupos naturais dentro de um intervalo de dados espectrais, sem a utilização prévia sobre 

as características desses grupos. A técnica mais utilizada é a da análise de clusters sobre 

imagens multiespectrais ou sobre componentes principais (Marques e Aranha, 2000). 

Para as imagens de satélite de muito grande resolução espacial os métodos de análise de 

dados ainda não estão totalmente desenvolvidos. As investigações sobre as técnicas de 

interpretação focalizam-se na exploração da textura, na classificação contextual, na 

classificação por parcela ou por objecto e na detecção e isolamento dos cimos das árvores 

com estimativa dos diferentes parâmetros da estrutura dos povoamentos (Kayitakire, 2006). 

Os métodos que têm em linha de conta o contexto espacial dos píxeis apresentam 

geralmente melhor desempenho que os que tratam o píxel de uma forma isolada.  

Têm sido feitos diversos avanços nos algoritmos de classificação de imagem como a 

classificação fuzzy e as redes neuronais para obter informação com base em imagens de 

satélite (Sivanpillai et al., 2005). Após a classificação da imagem é avaliada a sua exactidão, 

normalmente com a recolha de dados de campo ou com fotografias aéreas de grande 

resolução, a qual é registada numa matriz de erro23. 

As características das imagens24 de satélite dependem essencialmente das características 

do sensor25 que as adquiriu. Podem-se considerar quatro tipos de resolução26, que se 

encontram intimamente relacionados: 

• Resolução espectral, definida pelo número e características dos intervalos (bandas) 

de comprimento de onda captadas pelo sensor. Corresponde à capacidade de 

registar, simultaneamente, em diferentes regiões do espectro electromagnético, o 

comportamento espectral dos objectos, ampliando as suas potencialidades de 

identificação (Lillesand e Kiefer, 1994). A maioria dos sensores que operam na 

região do visível no modo pancromático são bem adaptados na detecção de 

padrões estruturais ou características importantes do estrato florestal, como os 

limites dos diferentes tipos de floresta, a textura da copa, os cortes de arvoredo ou 

as vias de escoamento do material lenhoso (Deshayes et al., 2006). No modo 

multiespectral os sensores são mais adequados para a caracterização da 

vegetação como a densidade da copa, a actividade fotossintética, o stress hídrico e 

os incêndios.  
                                                 
23 Uma matriz de erro consiste num número igual de linhas e de colunas representando o número de 
classes, com os tipos cartografados num eixo e as classes de referência no outro (Sivanpillai et al., 
2005). Se a maioria dos elementos da matriz se localizarem na diagonal significa que existe uma 
elevada correspondência entre os tipos cartografados e os dados de campo de referência. 
24 O termo imagem engloba diversos produtos de sensores remotos como as fotografias aéreas 
digitais, as imagens de satélite e as imagens de sensores multi-espectrais instalados em aviões 
(Disperati e Oliveira e Filho, 2005).  
25 Dispositivo que capta determinadas partes do espectro de energia electromagnética e a converte 
num sinal numérico. 
26 Capacidade que um sistema óptico tem de distinguir dois objectos que estão espacialmente 
próximos ou que são similares em termos espectrais (Baio, 1998; Fonseca e Fernandes, 2004). 
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• Resolução espacial, conceito que se refere ao objecto mais pequeno que pode ser 

encontrado numa imagem, definindo o detalhe espacial de uma imagem. 

Desempenha um papel importante na interpretação da imagem, existindo uma 

relação estreita com a escala de trabalho e a fiabilidade obtida na interpretação.  

• Resolução temporal, intervalo de tempo entre duas imagens consecutivas da 

mesma parcela de terreno. 

• Resolução radiométrica, que define a sensibilidade do sensor para diferenciar a 

intensidade da energia electromagnética captada, reflectida ou emitida (Jensen, 

2000). A maior parte dos sensores apresenta cerca de 256 níveis digitais por píxel 

(8 bits) com a excepção do NOAA-AVHRR que trabalha com 1024 níveis (10 bits), 

existindo novos sensores que registam os dados em 12 bits (0 – 4095). 

Uma maior resolução espacial diminui normalmente a resolução temporal, sendo previsível 

que igualmente se reduza a espectral (Chuvieco, 1996). Se a resolução radiométrica 

aumenta, o detalhe espacial, o número de bandas, a estreiteza das bandas, ou todas as 

três, devem diminuir (Franklin, 2001). 

4.4 FOTOGRAFIA AÉREA E IMAGEM DE SATÉLITE. ANÁLISE COMPARATIVA  
A interpretação fotográfica é definida como sendo o acto de examinar as imagens 

fotográficas com o objectivo de identificar objectos e determinar o seu significado (Jensen, 

2000). Compreende normalmente duas fases (Malysheva et al., 2000): a “leitura” das 

imagens, sendo os limites e a localização dos objectos determinados com base num 

conjunto de sinais descodificados, e a sua interpretação, onde são classificados os objectos 

e estimados parâmetros específicos. 

Para Campbell (2002) a principal fonte de imagem de detecção remota será ainda por 

muitos anos a fotografia aérea. No entanto, como refere Caylor (2000), in Nelson (2005), as 

tecnologias de imagem digital irão substituir o filme fotográfico na maioria das actividades de 

imagem florestal no século 21, embora Boyd e Danson (2005) considerem que seja pouco 

provável para escalas cartográficas superiores a 1/25 000. A fotografia aérea tradicional tem 

vindo a ser gradualmente substituída por tecnologia de imagem digital, o que já aconteceu 

em Portugal e Espanha nos últimos inventários. Estas imagens digitais têm uma resolução 

espacial baixa e melhor resolução radiométrica que a fotografia aérea tradicional. 

Sendo em muitos aspectos semelhantes à fotografia aérea as imagens de satélite 

apresentam importantes diferenças. É possível obter informação mais rica em termos de 

ocupação florestal, devendo ser consideradas como um conjunto de observações com um 

certo grau de incerteza, como se fossem imagens um pouco difusas da realidade, o que 

conduz à necessidade de calibrar as imagens com observações de campo para se obterem 

avaliações fiáveis destes recursos (Soares e Pereira, 2002). Na Tabela 10 apresentam-se 

de uma forma sistematizada as vantagens e desvantagens entre os vários sistemas de 

detecção remota e o seu contributo potencial nos inventários florestais.  
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 VANTAGENS DESVANTAGENS CONTRIBUIÇÃO 
POTENCIAL 

 
Óptico: 
Aéreo 

• Imagens detalhadas 
• Flexibilidade em objectivos 

geográficos 
 

• Pequena área 
• Cara 
• Sensível à luz do 

dia e nebulosidade 
• Interpretação 

manual 

• Altura da copa 
• Detecção de danos 
• Área total do 

povoamento 
• Contagem de 

árvores/avaliação do 
armazenamento 

 
Óptico: 
Satélite 

(20-30 m 
de 

resolução 
espacial) 

• Detecção de pequenas 
alterações no uso do solo e 
desflorestação com ETM+ 
pancromático 

• Cobertura global frequente 
(mensal ou quinzenal) e 
multidata 

• Longo registo histórico de 
imagens globais (desde 
1970) 

• Amostragem multiangulo 
pode caracterizar a 
estrutura florestal 

• Custo baixo 
• Leque de sensores 

disponíveis 

• Sensível à luz do 
dia e nebulosidade 

• Insensível às 
diferenças na 
biomassa densa 

• Influências externas 
na reflectância do 
coberto 

• Coberto da copa 
• Índice de área foliar 
• Área total do 

povoamento 
• Classificação 
• Inventário ao nível da 

paisagem 
• Saúde e nutrição da 

árvore 
 

 
Óptico: 
Satélite 
(baixa 

resolução) 

• Detecção de objectivos à 
escala continental ou global 

• Cobertura global muito 
frequente (diária ou 
semanal) 

• Longo registo histórico de 
imagens globais (desde 
1970) 

• Sensível à luz do 
dia e nebulosidade 

 

• Área total do 
povoamento 

Óptico: 
Satélite 
de muito 
grande 

resolução 
espacial 
(< 5 m) 

• Resolução alta 
• Singularidade da assinatura 

espectral da vegetação 
• Potencial cobertura 

altamente repetitiva 

• Custo elevado 
• Nebulosidade 
• Resolução espectral 
• Influências externas 

na reflectância do 
coberto 

• Variabilidade no 
povoamento 

• Saúde e nutrição das 
árvores 

• Classificação 
• Estrutura florestal 
• Regeneração natural 

Radar 

• Não dependente da luz do 
dia e nebulosidade 

• A utilização da polarização 
múltipla pode aumentar a 
densidade mensurável para 
400 ton.ha-1 

• Sensível à estrutura 
florestal 

• Saturação a níveis 
relativamente 
baixos da 
densidade de 
biomassa 

• Apenas usada em 
topografia 
relativamente plana 

• Procedimentos 
analíticos 
complexos 

• Monitorização da altura 
da árvore 

• Área total do 
povoamento 

• Tipo de floresta 
• Índice de área foliar 
• Produção de modelo 

digital de elevações 
• Estimação de volumes 
 

LIDAR 

• Sistema activo 
• Muito grande resolução 
• Caracterização a 3D das 

características estruturais 
da floresta 

• Útil em áreas declivosas 

• Plataforma aérea 
• Cobertura limitada 

em cada passagem 
• Caro 
• Nebulosidade 

• Índice de área foliar 
• Altura e densidade das 

árvores 
• Estimação de volumes 
• Estrutura florestal 
• Largura da copa 
 

Tabela 10 – Resumo das áreas de aplicação das técnicas digitais de detecção remota, suas 
vantagens e limitações (Fonte: Richards e Andersson, não publicado, in Nelson, 2005; Malthus et al., 

2002) 
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A detecção remota a partir de imagens de satélite mostra-se especialmente adequada para 

obter informação sobre as alterações produzidas nos sistemas florestais e, combinada com 

bases de dados já criadas, permite minimizar a quantidade de informação de campo 

necessária sem que tal se traduza numa perda de qualidade da informação. Os dados e 

imagens de satélite foram mais rapidamente utilizados nos países tropicais (Kleinn, 2002).   

Conta com numerosas aplicações graças às vantagens que oferece face aos outros meios 

de observação mais convencionais, como a fotografia aérea ou os trabalhos de campo, 

embora, mais que substitui-los, os complemente adequadamente. De entre as vantagens 

poderemos destacar (Chuvieco, 1996; Bolstad, 2002; Nelson, 2005): 

• Cobertura global e periódica da superfície terrestre, pois permitem adquirir 

informação através de um sensor, que percorre uma órbita estável, fornecendo 

imagens em intervalos regulares e em condições homogéneas, constituindo uma 

importante fonte de avaliação das mudanças que ocorrem na superfície terrestre 

como as originadas pelos ciclos sazonais das culturas. Esta vantagem é de enorme 

importância para perceber os grandes processos que afectam o meio ambiente, tais 

como a deterioração da camada de ozono, o aquecimento global ou os processos 

de desertificação e permite a aquisição de dados sem um planeamento prévio. 

Bolstad (2002) refere, no entanto, que a aquisição de fotografias aéreas poderá ser 

mais flexível em termos de planeamento de voo, ao contrário da imagem de satélite 

que é organizada com dias ou semanas de antecipação; 

• Visão panorâmica 

Enquanto uma fotografia aérea (escala 1/18 000) capta numa só imagem uma 

superfície aproximada de 16 km2, que, nos casos de fotografias de maior altitude 

(escala 1/30 000) pode aumentar para os 49 Km2, uma imagem de satélite Landsat 

permite observar 34 000 Km2 numa só aquisição, estimando-se em 9 milhões de 

Km2 os abrangidos por uma só imagem do satélite meteorológico NOAA (Chuvieco, 

1996). Por outro lado, o facto de a detecção ser quase instantânea pelo mesmo 

sensor leva a que a informação possa ser comparável. Convém, no entanto, referir 

como desvantagem a utilização das imagens de satélite para áreas de pequena 

dimensão pois levará a custos desnecessários (Bolstad, 2002); 

• Informações sobre regiões não visíveis do espectro 

Os sensores óptico-electrónicos facilitam imagens sobre áreas inacessíveis ao olho 

humano ou à fotografia convencional, como é o caso do infravermelho médio ou 

térmico, que permite o estudo da distribuição espacial das temperaturas, o 

acompanhamento das correntes marítimas, a detecção de incêndios florestais ou de 

fugas radioactivas, entre outras, ou das micro-ondas, que permite obter imagens 

sobre áreas com nuvens e para estudos oceanográficos. Por outro lado a resolução 

efectiva é normalmente melhor para a fotografia aérea (Bolstad, 2002); 

• Disponibilidade em formato digital 
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O tratamento digital das imagens facilita o processo de interpretação, permitindo gerar 

modelos quantitativos e integrar os resultados com outro tipo de informação geográfica. 

É um exemplo a perspectiva tridimensional que combina uma imagem de satélite com 

um modelo topográfico digital. Embora a fotografia aérea tradicional, que não é 

adquirida em formato digital, obrigue a uma conversão de formatos para que possa vir a 

ser utilizada em computador, processo sempre dispendioso, o recurso à fotografia aérea 

digital minimiza esta desvantagem; 

• Baixo custo das imagens, possibilitando uma baixa relação preço/qualidade; 

• Possibilidade de aquisição de dados em áreas inacessíveis ou inóspitas e sem 

restrições administrativas; 

• Velocidade de processamento dos dados. 

A utilização das imagens de satélite era até alguns anos um privilégio para um número 

muito restrito de utilizadores. A crescente preocupação pelas questões ambientais e a 

necessidade de uma avaliação actualizada, periódica e detalhada dos recursos naturais, 

aliada ao desenvolvimento tecnológico, conduziu à redução dos custos de aquisição e de 

processamento das imagens e, consequentemente, ao alargamento do espectro dos 

utilizadores. Embora nos últimos anos a imagem de satélite tenha tido uma grande 

utilização em inventário florestal, em Portugal apenas tem sido utilizada na cartografia anual 

dos incêndios florestais (Tomé, 2007b). 

4.5 APLICAÇÕES FLORESTAIS DA DETECÇÃO REMOTA 
À escala local os métodos tradicionais de avaliação dos recursos florestais baseavam-se na 

recolha da informação de campo (Grossman e Forrester, 2001) e na interpretação 

qualitativa e muitas vezes “subjectiva” de fotografias aéreas pois dependia 

consideravelmente da experiência e habilidade do perito que as interpretava. À escala 

regional as fotografias aéreas e as imagens de satélite constituem fontes de informação 

indispensáveis à cartografia dos povoamentos (Kayitakire, 2006). Os dados obtidos por 

estes dois métodos fornecem medidas da mesma realidade mas com níveis de incerteza 

distintos (Soares e Pereira, 2002). 

As medições de campo podem ser combinadas com os dados obtidos por fotografia aérea 

ou por imagem de satélite devido à calibração e validação de métodos e modelos, à 

interpolação espacial ou temporal da rede de observação no terreno e à assimilação em 

modelos ou ferramentas de simulação do funcionamento dos ecossistemas, do crescimento 

florestal e da previsão da produção florestal (Deshayes et al., 2006). Esta combinação com 

objectivos de cartografia e monitorização envolve um conjunto de problemas relacionados 

com a geometria da imagem, a posição das parcelas de campo, a proximidade temporal 

entre as medições de campo e de satélite, os píxeis mistos e as condições atmosféricas, 

entre outros, e que poderão afectar a precisão e imparcialidade dos indicadores florestais 

(Tomppo et al., 2002; Nilsson et al., 2003; Mäkelä e Pekkarinen, 2004).  
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Os erros geométricos numa imagem, conjugados com os erros de localização das parcelas 

de campo irão afectar a precisão na correspondência entre as imagens de satélite e as 

parcelas de campo, com reflexos na precisão da classificação; abordagens baseadas em 

pequenas parcelas de campo ligadas a píxeis de sensores como o Landsat TM poderão em 

muitos casos resultar numa baixa precisão ao nível do píxel, em parte devido ao problema 

de correspondência, o que poderá ser mais agravado quando a variação local da paisagem 

florestal é elevada. Como referem Mäkelä e Pekkarinen (2004), os erros obtidos com este 

método têm sido elevados (60 – 80%) para o volume total e mesmo mais elevado para os 

volumes por espécie, embora a exactidão aumente com o aumento da área. 

A detecção remota com imagens de satélite tem sido utilizada na obtenção de informação 

florestal, destacando-se as seguintes utilizações (Iverson et al., 1989; Grossman e 

Forrester, 2001; Cohen et al., 1996 in Franklin, 2001; Fonseca e Fernandes, 2004; 

Talkington, 2001): 

• Cartografia da distribuição do coberto florestal, que no final do século XX 

representava a contribuição mais frequente da imagem de satélite para o inventário 

florestal (Peterson et al., 1999; Nelson, 2005). Em alguns casos, a simples 

elaboração de cartas de ocupação florestal a partir de imagens de satélite era 

designada de “inventário florestal”. Os estudos cartográficos são menos 

dispendiosos que o trabalho de campo, exigem uma menor planificação, equipas 

mais reduzidas e um menor número de peritos, além de não estarem 

condicionados pela meteorologia; 

• Detecção de alterações no coberto provocadas pela desflorestação ou arborização; 

• Inventário florestal, na estratificação para o desenho do inventário de campo e na 

estimação de parâmetros e produção de mapas. Existe ainda a possibilidade de se 

efectuarem medições fiáveis de características físicas dos povoamentos florestais 

ou a estratificação posterior de amostragens (Nelson, 2005); 

• Avaliação do estado fitossanitário da floresta e de processos fisiológicos; 

• Estudo dos incêndios florestais, cartografia de áreas ardidas e monitorização de 

áreas com elevado risco de incêndios; 

• Apoio ao combate de incêndios florestais através de dados sobre a velocidade e 

direcção dos ventos e o teor de humidade de áreas circundantes, que contribuirão 

para a previsão da velocidade e direcção de propagação das chamas; 

• Ordenamento das áreas florestais urbanas; 

• Avaliação e identificação de habitats. 

Boyd e Danson (2005) consideram de uma forma mais sintética que na perspectiva dos 

recursos disponibilizam três niveis de informação: avaliação do coberto florestal, que 

permite avaliar a sua dinâmica espacial, informação do tipo de floresta e informação sobre 

as propriedades biofísicas e bioquímicas das florestas. 
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Actualmente existe uma vasta gama de satélites (Anexo 6), com sensores e resoluções 

diversas, acentuando-se o problema da resolução, isto é, não é possível mobilizar todos os 

recursos simultaneamente para ter acesso a todas as resoluções possíveis (Sicotte, 1999). 

 A estimativa da área florestal, ou da área ocupada pelas diferentes espécies, é um trabalho 

que facilmente pode ser efectuado com uma grande precisão com imagens obtidas por 

detecção remota desde que adequadas e com uma definição apropriada das categorias do 

coberto (Kleinn, 2002), podendo a altura das árvores ser estabelecida a partir de fotografias 

aéreas de grande escala. Estando relacionada com a resolução espacial a escala não é um 

conceito equivalente (Tabela 11). 

VALOR ESCALA 

Aérea Satélite 

Grande 1 / 1 000 1 / 100 000 

Média 1 / 10 000 1 / 1 000 000 

Pequena 1 / 100 000 1 / 10 000 000 

Tabela 11 – Classificação de imagens de acordo com a escala (Knizhnikov, 1997, in Malysheva et al., 
2000) 

 

Franklin (2001) relaciona a escala (como uma expressão matemática) e a resolução 

estabelecendo níveis de resolução espacial que podem ser descritos com base na escala 

em que os fenómenos ambientais podem ser melhor identificados ou estimados: 

• Imagens de baixa resolução espacial, adequadas ao estudo de fenómenos que 

podem variar em centenas ou mesmo milhares de metros (pequena escala). São 

exemplos da sua utilização a cartografia da distribuição das principais espécies que 

compõem o coberto florestal à escala continental com o sensor AVHRR. Os 

principais inconvenientes dos mapas baseados nas imagens de satélite na Europa 

assentam, segundo Häme et al. (2001), no facto da informação ser frequentemente 

binária (floresta/não floresta), na fragmentação e pequena dimensão das áreas 

florestais na Europa temperada e mediterrânica, tornando problemática a detecção 

e discriminação do coberto florestal. Assim, a tendência geral é a de sub-estimar a 

área florestal se for fragmentada ou de a sobre-estimar se for homogénea e 

uniforme em grandes áreas. 

• Imagens de média resolução espacial, adequadas ao estudo dos fenómenos que 

podem variar em dezenas de metros (escala média) e poderão ser obtidas a partir 

de imagens Landsat, SPOT, IRS e plataformas Shuttle. São exemplos da sua 

utilização a cartografia das espécies arbóreas, do diâmetro das copas e da 

densidade das árvores. Permitem obter a um custo razoavelmente baixo um grande 

número de atributos florestais (Nelson, 2005; Iverson et al., 1989), sendo bem 

adaptadas à observação e monitorização florestais à escala regional. No Canadá as 

actuais fontes de dados operacionais utilizadas nas aplicações dos tipos de coberto 
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e na identificação das espécies são a fotografia aérea e as imagens de satélite 

Landsat TM e SPOT.  

• Imagens de muito grande resolução espacial, adequadas ao estudo de fenómenos 

que podem variar de centímetros a metros (grande escala), como o IKONOS. São 

exemplos da sua utilização a cartografia de árvores individuais, da estrutura e do 

coberto florestal ou do índice de área foliar (IAF). Leckie (1992), in Disperati e 

Oliveira e Filho (2005), considera que em imagens com uma resolução espacial de 

0,72 m era possível observar as árvores individuais, começando a perder os 

detalhes com 1,5 m, deixando as árvores de ser distinguíveis com 3 a 6 m. Assim, a 

imagem de alta resolução permite observar a parte superior das árvores com 

detalhes, incluindo as copas, os ramos e as partes sombreadas entre eles, 

especialmente, como refere Brandtberg (2002), para arvoredo adulto e não muito 

denso, dependendo ainda da espécie. Os valores de exactidão global dos mapas 

obtidos através da interpretação visual (65,3% para a zona Norte do País, 82,5% 

para o Centro e 69,1% para o Sul) e da produção automática (58,7% para a zona 

Sul) no âmbito do projecto CARFOR, desenvolvido pelo Grupo de Detecção Remota 

do Instituto Geográfico Português (IGP), permitiram concluir que estas imagens 

poderão constituir um suporte à produção de cartografia de ocupação do solo, 

embora carecendo de melhoria (Caetano e Plantier, 2006). Idêntica opinião é 

referida por Wulder et al. (2000), in Kayitakire (2006), e por Chirici et al. (2003), que 

consideram existir uma boa correlação temática e espacial com a carta de 

ocupação florestal, quando analisado o potencial do IKONOS na cartografia dos 

tipos de povoamentos florestais nas zonas mediterrânicas. 

4.5.1 CARTOGRAFIA DO COBERTO FLORESTAL 

A cartografia do coberto florestal com utilização da fotografia aérea já era comum no 

ordenamento dos recursos florestais, tornando-se amplamente divulgada a partir do final 

dos anos 40, em especial na ex-União Soviética, América do Norte, Países Escandinavos e 

nas regiões tropicais e sub-tropicais. A estrutura cartográfica básica para as fotografias 

aéreas envolve o delineamento de parcelas homogéneas, com atribuição de uma legenda 

de acordo com as propriedades da vegetação em cada polígono. 

As propriedades típicas da vegetação incluem as espécies dominantes, a altura, densidade 

e a presença e tipo de vegetação no sob-coberto, sendo algumas delas medidas por 

métodos fotogramétricos (Lillesand e Kiefer, 1994). Outras são inferidas a partir da 

tonalidade, cor, forma, textura, padrão ou contexto, tendo por base o conhecimento do 

analista, apoiado em visitas de campo.  

Uma das maiores limitações na utilização das imagens de satélite no sector florestal prende-

se com o facto de um píxel traduzir a reflectância média de uma área de terreno demasiado 

grande, sendo, por exemplo, no caso da imagem Landsat de 30x30 m (Lopes, 2004). Com 
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efeito, o valor da reflectância correspondente a cada pixel diz respeito ao conjunto de 

objectos incluídos na sua área, só podendo tirar-se ilacções fidedignas no que diz respeito à 

homogeneidade da reflectância de um pixel se este estiver situado no centro de uma matriz 

de 3x3 pixeis, em que todos eles apresentem a mesma reflectância (pixel puro) (Marques e 

Aranha, 2000).  

Uma regra útil para detectar um objecto consiste em que a resolução espacial deve ser 

menos de metade da menor dimensão do mesmo (Jensen, 2000). Assim, para identificar a 

localização de todos os carvalhos de uma área, a resolução espacial mínima aceitável 

deverá ser aproximadamente metade do diâmetro da copa da árvore de menor dimensão. 

Com a diminuição da escala os píxeis vão aumentando de tamanho e a informação neles 

retida vai representando uma quantidade cada vez maior de entidades espaciais, 

dificultando a sua identificação individual e diferenciação (Gonçalves, 2005). No âmbito do 

projecto CARFOR foram testadas metodologias para cartografia do coberto florestal com 

imagens IKONOS, visando o estudo do potencial deste tipo de imagens na substituição das 

fotografias aéreas no processo de foto-interpretação e avaliação de metodologias para a 

produção automática da cartografia pretendida (Caetano e Plantier, 2006). Estas imagens 

de satélite de muito grande resolução espacial (ISMGRE) possibilitam uma representação à 

escala 1:10 000, com unidade mínima cartografada (UMC) de 0.5 ha, com especial 

incidência na distinção entre espécies florestais. Na Figura 11 poderemos observar as 

diferenças entre os píxeis de uma imagem Landsat TM (satélite mais utilizado em 

cartografia antes das ISMGRE) e de uma imagem IKONOS. 

 

 

Figura 11 – Excerto de uma floresta simulada repartida em pixeis Landsat (30 m) e píxeis IKONOS 
(4m) (Fonte: Caetano e Plantier, 2006) 

 

Numa imagem Landsat, um píxel cobre várias árvores e, consequentemente, um 

povoamento florestal ocupa sempre de algumas a várias centenas ou mesmo milhares de 

píxeis (Figura 12). Utilizando uma imagem da fotografia aérea digital de 2005/2006 e 

sobrepondo-lhe uma grelha de 30x30m com recurso ao ArcGis 9.0 poderemos observar 

esta constatação (Figura 13). 
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Figura 12 – Píxeis Landsat de uma floresta (Fonte: Caetano e Plantier, 2006) 

 
Os valores da reflectância espectral numa proximidade espacial num determinado 

povoamento tendem a ser semelhantes. Esta resolução é particularmente adaptada à 

monitorização florestal ao nível do estrato (Deshayes et al., 2006), sendo igualmente 

suficiente para povoamentos relativamente uniformes. 

O píxel de uma imagem IKONOS pode constituir a solução para a dificuldade de 

interpretação das imagens de outros satélites originada na possibilidade de dois pixeis 

puros apresentarem a mesma reflectância para objectos diferentes. Devido à sua reduzida 

dimensão, identifica elementos de superfície (e.g. copa de arvore, sombra, arbusto, 

vegetação herbácea), conforme se pode observar na Figura 14 (Caetano e Plantier, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Pormenor de uma área florestal de pinheiro manso e sobreiro numa fotografia aérea 
digital com composição RGB (Vermelho, Verde e Azul) com uma grelha de 30x30 m 

 

     
              copa de árvore  sombra          arbustos herbáceas     solo nu 

Figura 14 – Pixeis  IKONOS de uma floresta (Fonte: Caetano e Plantier, 2006) 
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Têm sido utilizadas nos últimos 30 anos diversas técnicas para a identificação entre a área 

de floresta e a não floresta por satélite com sensores ópticos e sensores SAR, havendo 

muitos exemplos de classificação de áreas assistidas e não assistidas (Boyd e Danson, 

2005). Nelson (2005) realça o projecto Observação Global do Coberto Florestal (GOFC) 

onde se pretende efectuar uma cartografia sistemática do coberto florestal com uma 

resolução espacial de 250 a 1000 m, em ciclos de 5 anos, associada à cartografia periódica 

e monitorização de áreas florestais com uma resolução espacial fina (~ 25 m) com a 

utilização de dados de satélite obtidos a partir de sensores ópticos ou SAR.  

Num estudo desenvolvido nos Estados Unidos, onde se procurou desenvolver uma 

metodologia de classificação de áreas em floresta e não floresta, comparando imagens de 

Landsat ETM+ e fotografias aéreas, foi possível concluir que existe uma elevada exactidão 

da imagem de satélite em áreas onde é nítida a separação entre os dois tipos de áreas, 

sendo menor onde esta distinção é mais ambígua (Sivanpillai et al., 2005). Demonstrando 

este estudo que a maioria dos erros na classificação da imagem de satélite se deveu à 

confusão entre algumas classes de uso do solo e de densidade do coberto, as imagens de 

satélite permitem fornecer estimativas na primeira fase dos inventários sobre a área florestal 

com uma exactidão comparável à das fotografias aéreas, dando os mapas criados com os 

dados do ETM+ um melhor contexto espacial para o ordenamento florestal. Boyd e Danson 

(2005) referem as vantagens de estabelecer sinergias entre dados recolhidos por diversos 

sensores permitindo uma melhoria no delineamento entre a área florestal e a não florestal, 

nomeadamente a combinação entre os sistemas SAR e os sensores ópticos. 

Häme et al. (2000), in Nelson (2005), descreve um estudo de monitorização florestal na 

Europa com detecção remota (FMERS), cujo objectivo é o de desenvolver e implementar a 

detecção remota e métodos estatísticos na aquisição de informação para a descrição da 

floresta e dos espaços florestais. Foram utilizadas imagens de satélite de alta resolução e 

medições de campo para calibrar as estimativas das imagens de satélite de média 

resolução (100 – 200 m) e para reduzir a distorção. Foram avaliadas imagens de satélites 

SPOT, Landsat TM, IRS – WiFS e microondas (ERS SAR) constatando-se que os dados de 

satélite com resolução espacial de 200 m eram suficientes para a cartografia florestal a 

escalas de 1/ 500 000 ou 1/250 000; comparações entre as estimativas regionais baseadas 

em cartografia e as estimativas estatísticas oficiais com base nas NUTS II, publicada pelo 

EUROSTAT, mostraram uma boa performance na estimativa da área florestal (r2> 0.90) 

Embora os caminhos e rios com largura superior a 75 metros sejam detectáveis com as 

imagens Landsat, existem outros objectos de maior dimensão que o não são, tendo-se 

demonstrado que os objectos de baixo contraste só são detectáveis se tiverem um 

comprimento superior a 250 m (Romero, 2006). Assim, a possibilidade do sensor em 

detectar objectos depende do contraste com o que os rodeia estando relacionada com a sua 

sensibilidade para detectar pequenas diferenças. 
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No projecto SIBERIA, dedicado às florestas de resinosas da Sibéria, que decorreu de 

Agosto de 1988 a Dezembro de 2000, dada a frequente nebulosidade característica da 

região foram utilizadas imagens de satélite ERS e JERS. Estas imagens permitiram a 

obtenção de mapas florestais gerados por processamento de imagens multitemporais, 

realizando classificações pelo método da máxima verosimilhança, seguidas de um 

classificador contextual (Fonseca e Fernandes, 2004). 

A escolha do tipo de imagens está condicionada com o fim analítico do mapa, sendo a 

cartografia a escalas locais produzida com imagens de alta resolução espacial como o 

IKONOS. A resolução de 10 a 30 m é demasiado grosseira para a cartografia dos tipos de 

coberto florestal, de acordo com a maioria das metodologias da maioria dos IFN’s europeus, 

embora tenham provado serem eficazes na actualização e melhoria de mapas já existentes 

(Deshayes et al., 2006). Assim, para escalas regionais serão adequadas imagens SPOT ou 

Landsat e para escalas globais imagens de satélites meteorológicos como o NOAA/AVHRR, 

VEGETATION, MERIS e MODIS (Caetano et al., 2002). 

4.5.2 ALTERAÇÕES DO COBERTO  

Em Portugal as principais alterações no coberto florestal resultam dos incêndios florestais, 

dos cortes e novas arborizações e dos efeitos das pragas e doenças.  

A monitorização das características dos estratos florestais tem as suas raízes nos 

inventários nacionais periódicos de madeira da Suécia, que foram efectuados durante mais 

de 60 anos em intervalos regulares e com objectivos fiscais, tendo sido reconhecida a 

importância da monitorização com o inicio do inventário florestal contínuo em 1960, 

particularmente na Finlândia, Suécia e Estados Unidos (Howard, 1991).  

No âmbito do Protocolo de Quioto, assinado em 1997, os países comprometiam-se a 

monitorizar e controlar a emissão de gases para a atmosfera. A necessidade de obter 

estimativas anuais sobre o balanço de carbono na floresta, informação que não se mostra 

como exequível, quer em termos práticos quer de custos, através do IFN que se vem 

realizando, leva a que os satélites tenham vindo a ser utilizados para cobrir as necessidades 

de informação territorial estabelecidas, já que permitem efectuar a monitorização e 

quantificação da biomassa vegetal e do uso do solo e suas variações (Oliveira et al., 2004; 

González-Alonso et al., 2005).  

Na Tabela 12 é apresentado um resumo dos sensores actualmente disponíveis, com 

indicação dos diferentes âmbitos de aplicação e escalas e sua resolução espacial. Pela sua 

análise constata-se que o sensor AVHRR, com uma resolução espacial moderada e 

temporal elevada, constitui uma importante fonte de dados para grandes áreas, o que o 

torna adequado para um sistema de monitorização global. A continuação da recolha dos 

dados com estas resoluções espaciais e temporais foi assegurada com o MERIS e MODIS. 
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APLICAÇÃO SENSOR RESOLUÇÃO 
ESPACIAL 

ESCALA ESPACIAL 

Landsat TM Alta Local - Regional 

Landsat ETM Alta Local - Regional 

SPOT HRVIR Alta Local 

NOAA AVHRR Baixa Global 

SPOT VGT Baixa Global 

SAR Alta  Local - Regional 

Monitorização  
de usos do  

solo 

LIDAR Alta Local - Regional 

Envisat MERIS Média Regional – Global 

Terra/Aqua MODIS Média Regional – Global 

Terra/Aqua ASTER Alta Local - Regional 

Landsat Alta Local - Regional 

SPOT_HRVIR Alta Local 

SAR Alta Local - Regional 

Quantificação  
da biomassa  

vegetal 

LIDAR Alta Local - Regional 

Quantificação de alterações de uso do solo 

Envisat MERIS Média Regional – Global 

Terra/Aqua MODIS Média Regional – Global 

Terra/Aqua ASTER Alta Local - Regional 

Landsat Alta Local - Regional 

SPOT_HRVIR Alta Local 

SAR Alta Local - Regional 

Desflorestação 

LIDAR Alta Local - Regional 

Ikonos Muito alta Local 

Quickbird Muito alta Local 

SPOT HRG Muito alta Local 

SAR Alta Local - Regional 

Florestação e 
Reflorestação 

LIDAR Alta Local - Regional 

Tabela 12 - Resumo dos sensores actualmente disponíveis e potencialmente úteis para os requisitos 
de Quioto, com indicação dos diferentes âmbitos de aplicação e escalas e sua resolução espacial 

(Fonte: González-Alonso et al., 2005) 

 

Estudos desenvolvidos nos Estados Unidos, em colaboração com centros de investigação 

finlandeses e russos, baseados em imagens de satélite permitiram determinar a situação e 

quantidade das reservas, fontes e sumidouros de carbono nas florestas boreais e 

temperadas. Este grupo utilizou dados do sensor AVHRR e dados de campo de diversos 

inventários florestais. Os resultados obtidos permitiram concluir da viabilidade de utilização 

de um modelo de regressão para determinar a relação existente entre a biomassa florestal e 

o NDVI, independentemente da escala espacial ou temporal utilizada e do ecossistema 

estudado (González-Alonso et al., 2005). Oliveira et al. (2004), no âmbito de um estudo 

sobre estimativas do balanço de carbono da vegetação a partir de imagens de satélite, 
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demonstrou ser fácil e espacialmente fiável o processo de estimação da retenção de 

carbono a partir de parâmetros contidos nos inventários florestais.Têm sido desenvolvidos 

projectos europeus de monitorização da floresta com utilização da detecção remota como o 

FMERS (Forest Monitoring in Europe with Remote Sensing), que decorreu de 1997 a 1999. 

Este projecto tinha como objectivo quantificar as diferenças entre a utilização das imagens 

de média e alta resolução (10 – 1000 m) para cartografar e avaliar a área dos diferentes 

tipos de floresta, identificar o potencial e as limitações das imagens para complementar 

dados preexistentes e investigar a possibilidade de utilização regular dos métodos 

desenvolvidos (Fonseca e Fernandes, 2004; Nelson, 2005). 

A disponibilidade operacional de imagens de satélite de alta resolução do Landsat TM, 

SPOT, ERS-SAR, RADARSAT e outros abriram novas possibilidades na investigação e 

monitorização dos recursos naturais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 

4.5.2.1 FLORESTAÇÃO E DESFLORESTAÇÃO 

Numa área florestal submetida a corte verifica-se uma redução significativa da biomassa 

vegetal devido à eliminação do estrato arbóreo podendo ficar no terreno os resíduos da 

exploração. Embora a biomassa florestal não seja ainda medida directamente através da 

detecção remota, pode ser relacionada eficazmente com informação espectral (Oliveira et 

al., 2004). 

Desde 1960 que se conhece a existência de uma relação directa entre a resposta na banda 

do infravermelho próximo e as diversas medições de biomassa. Também se constatou uma 

relação inversa entre a resposta na banda do visível, particularmente no vermelho, e a 

biomassa vegetal (Jensen, 2000; Franklin, 2001). Os cortes florestais conduzem a um 

aumento da reflectância no visível, sendo a gama do vermelho a mais utilizada na sua 

detecção (Gonçalves, 2005). A melhor solução para a identificação e caracterização das 

áreas de corte consiste na utilização conjunta das regiões do visível, do infravermelho 

próximo e médio. A região do infravermelho médio permite uma fácil diferenciação entre 

áreas de vegetação e áreas onde a vegetação é nula ou reduzida e a região do 

infravermelho próximo é normalmente utilizada para distinguir as diferentes espécies, 

apresentando estas bandas, como refere Franklin (2001), correlações fortes. 

Numa revisão bibliográfica sobre detecção e diferenciação de áreas de corte, Gonçalves 

(2005) constatou que na detecção de alterações do coberto florestal era normalmente 

utilizada uma abordagem multitemporal, que permite identificar as zonas onde, entre duas 

datas, se registou um decréscimo acentuado da vegetação (Fonseca e Fernandes, 2004; 

Iverson et al., 1989), as transformações de bandas como o índice NDVI e a álgebra entre 

imagens de diferentes datas, sendo as imagens Landsat TM as mais utilizadas.  

A aplicação dos índices de vegetação permite dissipar os efeitos dos denominados factores 

de perturbação (condições atmosféricas, geometria da medição, propriedades ópticas do 

solo, estrato arbóreo e arbustivo ou estrutura da copa), com efeitos na relação entre a 
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informação espectral do píxel e as características do povoamento, retendo a informação ao 

nível da copa, além de relativizarem o comportamento das espécies em termos de 

reflectâncias (Lopes, 2004).  

Em zonas extensas como a floresta tropical da Amazónia imagens dos satélites NOAA, 

conjuntamente com imagens Landsat, foram utilizadas para avaliar a extensão e a taxa 

anual de desflorestação que, de acordo com um relatório apresentado em 2001 pelo 

Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE), era de 14,5% de toda a área coberta por 

floresta desde 1988 (Fonseca e Fernandes, 2004). 

Embora a maioria dos estudos de alterações do coberto florestal com imagem de satélite 

tenha incidido na desflorestação foram igualmente analisados os padrões de alterações nas 

florestas temperadas. A existência de dados obtidos nos IFN’s permite a validação das 

metodologias desenvolvidas para a avaliação das alterações ocorridas em grandes áreas, e 

uma análise em períodos mais curtos da que seria possível com os inventários tradicionais. 

Com a crescente necessidade de definir indicadores de gestão florestal sustentável e de 

implementar os procedimentos para a certificação florestal, tem-se assistido nos últimos 10 

anos a um grande desenvolvimento dos métodos de detecção remota dedicados a avaliar 

alterações rápidas e significativas da estrutura florestal. Em França, desde 1999, o IFN tem 

vindo a efectuar a avaliação dos cortes anuais na floresta das Landes com imagens de 

satélite Landsat 5 TM e Landsat 7 ETM+ (Deshayes et al., 2006). Santos et al. (2006) 

referem uma maior eficiência na monitorização das mudanças na paisagem com o advento 

dos sensores MODIS/TERRA e AQUA, sendo já utilizado no México o MODIS na 

monitorização dos recursos florestais.  

Uma nova arborização implica numa primeira fase a diminuição do estrato arbóreo e/ou 

arbustivo, seguindo-se a mobilização do terreno e a plantação e/ou sementeira. Verifica-se 

uma menor reflectância na região do visível e maior na região do infravermelho próximo 

quando comparadas com uma área de floresta adulta (Gonçalves, 2005). 

4.5.2.2 INCÊNDIOS FLORESTAIS 

As imagens de satélite podem ser utilizadas de forma muito eficaz, face à periodicidade e 

carácter global da captação de imagens, na elaboração de cartas de risco de incêndio 

florestal, na detecção de focos de incêndio e na avaliação da extensão e severidade da área 

ardida. 

No âmbito do projecto PREMFIRE, financiado pela Agência Espacial Europeia, foi 

desenvolvida uma metodologia para a produção de cartografia diária do risco de incêndio 

florestal baseada em imagens de satélite. As imagens de satélite Landsat TM e SPOT têm 

sido as mais utilizadas na cartografia da vegetação.  

Os incêndios, tal como as outras fontes de calor intenso, podem ser detectados se um 

sensor tiver um canal na zona dos 4 µm, que é muito sensível à radiação térmica emitida 

pelos objectos com temperaturas superiores a 200 ºC. Teoricamente os fogos activos 
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podem ser detectados por qualquer sensor remoto com um canal infravermelho médio (1.5 

– 5.0 µm) ou térmico (8.0 – 15.0 µm) (Boyd e Danson, 2005). As imagens de baixa 

resolução espacial mas de alta resolução temporal dos satélites geoestacionários GOES da 

NOAA têm sido utilizadas para detectar fogos florestais (Fonseca e Fernandes, 2004), 

permitindo a vigilância de vastas áreas de floresta, bem como de áreas inacessíveis, e o 

alerta em tempo útil para as acções de combate. No Canadá os sensores actualmente mais 

utilizados para fornecer informações sobre os fogos florestais são o AVHRR, o Vegetation 

do SPOT, o TM do Landsat e o MODIS. O MODIS possui bandas espectrais 

especificamente concebidas para a detecção dos incêndios. O canal mais importante do 

AVHRR para detecção de incêndios localiza-se no infravermelho térmico, podendo detectar 

incêndios que cobrem apenas uma fracção (menos de 0,1% ou 1200 m2) de um píxel de 1,2 

Km2; dado que outros tipos de objectos, como as bordaduras das nuvens e os solos nus, 

produzem igualmente uma resposta significativa no infravermelho médio, são necessárias 

informações dos outros canais deste sensor para eliminar os “falsos alarmes” (SCF, 2007).  

No âmbito da actividade da ESA de “Promoção das Tecnologias Espaciais para apoiar a 

Gestão dos Desastres Naturais”, foi lançado um projecto “Um sistema operacional, em 

tempo real, baseado em imagens de satélite, para alerta e observação de fogos florestais”, 

que decorreu em 1999 e 2000, tendo sido criado um Sistema de Alerta de Fogos Florestais, 

instalado no Instituto Meteorológico Finlandês. Este sistema utiliza imagens dos sensores 

AVHRR das plataformas NOAA – 12, NOAA – 14 e NOAA – 15 e do conjunto de sensores 

ATSR – 2 do satélite ERS – 2 (Fonseca e Fernandes, 2004). Na Rússia a detecção de 

grandes fogos é baseada em imagens dos sensores MSU-SK e MSU-S com processamento 

automático (Malysheva et al., 2000). 

Após a época crítica dos incêndios é necessário efectuar uma avaliação rigorosa dos tipos e 

áreas de coberto afectadas e a caracterização dos padrões de severidade. O emprego das 

imagens de satélite permite várias aproximações como a cartografia e localização do 

incêndio, contribuindo para o conhecimento do seu desenvolvimento (Diaz-Delgado e Pons, 

1999).  

As superfícies afectadas pelo fogo apresentam uma assinatura espectral específica, 

permitindo a sua individualização pois perdem vegetação e escurecem devido aos resíduos 

carbonosos produzidos pela combustão da fitomassa. Este escurecimento, associado à 

redução de evapotranspiração resultante da destruição da folhagem, faz com que estas 

áreas aqueçam mais do que as zonas circundantes e se tornem mais secas à superfície. O 

que se detecta por satélite quando se observa uma área recém queimada são as 

consequências de todas estas mudanças ecológicas, no modo como a superfície terrestre 

passa a reflectir a radiação solar incidente e a emitir a radiação térmica (Pereira e Santos, 

2003). As áreas sem vegetação apresentam a mesma assinatura espectral podendo 

contribuir para avaliações pouco precisas (Kasischke et al., 2004). 



 62

As alterações provocadas pelo fogo na vegetação são mais evidentes no infravermelho 

próximo, especialmente quando a carga de combustível antes do fogo é elevada e se 

produzem grandes quantidades de carvão com a combustão, isto é, em áreas onde o 

coberto vegetal é abundante. A vegetação vigorosa apresenta uma curva de reflectância 

com valores baixos na região do visível e elevados na região do infravermelho próximo 

(Swain e Davis, 1978, in Oliveira, 1998). Na região do visível o desaparecimento da 

vegetação leva a um aumento na reflectância. Em áreas onde o coberto vegetal é esparso 

os solos tendem a ser claros, a redução da biomassa é pequena, a produção de carvão é 

baixa e o sinal das áreas ardidas contrasta pouco com o sinal da vegetação envolvente 

(Silva, 1999). 

Na região do infravermelho médio há um aumento da reflectância atribuído à diminuição da 

absorção por parte da humidade anteriormente existente nas folhas das plantas (Gonçalves, 

2005). Embora o sensor Vegetation, cujo objectivo é o de fornecer medições rigorosas das 

características do coberto vegetal, não esteja bem adaptado, quando comparado com o 

AVHRR, para identificar os incêndios activos por não possuir canais térmicos é actualmente 

utilizado para cartografar áreas ardidas à escala nacional (pequena escala). Estas imagens 

são de baixo custo e com uma frequência temporal elevada, tornando-as facilmente 

actualizáveis.  

A média escala existem sensores como o MERIS (Médium Resolution Imaging 

Spectrometer) e o MODIS com possibilidade de adquirir determinadas bandas com uma 

resolução espacial de 250 metros (Gonçalves, 2005). Não são ainda muito utilizados por 

serem recentes. O sensor TM do satélite Landsat permite observações em 7 bandas 

espectrais, estando mais adaptado a fornecer cartas detalhadas de superfícies ardidas por 

fogos individuais ou de conjunto de fogos, as quais podem ser utilizadas na planificação de 

operações bem como na verificação da extensão das áreas ardidas.  

Na detecção de áreas ardidas as metodologias mais utilizadas foram as classificações 

assistidas e a álgebra de bandas ou a transformação destas, além da análise de 

componentes principais multidata ou classificações orientadas a objectos, entre outras 

(Gonçalves, 2005). 

Em Portugal a cartografia das áreas queimadas tem sido feita desde 1990 com recurso a 

imagens do satélite Landsat 5, através da colaboração entre a DGRF e o DEF – ISA. A 

extensão mínima para a realização de avaliações da área queimada depende do tipo de 

vegetação afectada, da antiguidade do incêndio, da topografia e do contraste entre a zona 

ardida e o meio ambiente envolvente (Romero, 2006), podendo fixar-se em 10 ha. 

De acordo com Kasischke et al. (2004) os estudos da cartografia da severidade do fogo 

podem ser considerados segundo duas abordagens: avaliação pós-fogo com imagens da 

época ou detecção das alterações multitemporais. A análise multitemporal de imagens de 

satélite permite analisar a resposta na recuperação do coberto vegetal após o incêndio, o 

que foi demonstrado num estudo efectuado por Pereira e Santos (2003) com imagens 
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Landsat 5 e por Negro e Martinez-Casasnovas (2005). Com base em imagens do satélite 

Landsat 7 ETM+ de dois anos (Setembro de 1999 e de 2001) foram analisados diversos 

índices de vegetação27 (NDVI, TVI, CTVI, TTVI, RVI, NRVI, PVI, DVI, AVI, SAVI, TSAVI, 

MSAVI e WDVI), tendo-se obtido melhores resultados com os índices TTVI, AVI, SAVI e 

DVI. Lopes (2004) considera que não existirá apenas um único índice que melhor se adapte 

a todas as situações, indicando o NDVI, um dos mais divulgados índices de vegetação, 

como indicador de perigo de incêndio. A utilização de imagens de muito grande resolução 

espacial do IKONOS e QuickBird encontra-se ainda numa fase incipiente dado o seu 

elevado custo e volume de informação (Gonçalves, 2005).   

4.5.2.3 AVALIAÇÃO DO ESTADO FITOSSANITÁRIO DA FLORESTA 

Os danos sobre a floresta podem resultar de agressões biogénicas de curto prazo ou de 

impactos de longo prazo, provocados pela seca e outros factores abióticos. As 

características espectrais da vegetação podem servir de indicador do seu estado fisiológico 

e das alterações na estrutura celular das plantas (Malysheva et al., 2000). 

Deshayes et al. (2006) considera que os sintomas típicos do declínio florestal são as 

cloroses foliares (degradação dos pigmentos da clorofila), a perda das folhas, a degradação 

da estrutura da copa da arvore e a mortalidade, podendo o declínio e a morte do arvoredo 

ter origem em vários factores como as doenças e pragas, a poluição atmosférica ou mesmo 

os efeitos de longo prazo provocados pelas alterações climáticas. 

Nas últimas duas décadas têm sido utilizadas as fotografias aéreas de grande escala 

(1/5000 a 1/10000) e com uma resolução espacial inferior a 30 cm, com filmes 

pancromáticos, de cor ou mesmo de infravermelho na avaliação dos danos das copas 

individuais das árvores e na delimitação cartográfica das áreas afectadas. São exemplos os 

estudos desenvolvidos com o declínio dos carvalhos nas regiões central e nordeste de 

França e a investigação sobre o declínio florestal, supostamente devido essencialmente à 

poluição atmosférica, levada a cabo na Alemanha (Floresta Negra), na Bélgica e em França. 

Estando comprovada a eficácia da utilização da fotografia aérea na monitorização dos 

danos ocorridos no espaço florestal, o novo desafio consiste na sua substituição pela 

imagem de satélite (Deshayes et al., 2006). 

 A maioria dos estudos de desfoliação em povoamentos florestais foi efectuada com recurso 

a imagens Landsat e SPOT já que eram as únicas com um fácil acesso e com resoluções 

(espacial, espectral, temporal e radiométrica) que se ajustavam às necessidades dos 

investigadores (Taboada et al., 2005). Permitiram detectar com facilidade desfoliações 

importantes provocadas por ataques de Lymantria díspar, pela utilização de dois tipos de 

técnicas: primeiro utilizando uma só imagem tirada durante a desfoliação e consequente 

fotointerpretação e classificação; depois usando duas imagens, uma antes e outra após o 

                                                 
27 Os índices de vegetação são combinações matemáticas de determinados comprimentos de onda, 
constituindo indicadores sensíveis da presença e estado da vegetação (Lopes, 2004), sendo uma das 
técnicas, além da ACP e filtragem espacial, para realizar a transformação de bandas. 
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ataque, e estabelecendo a comparação entre ambas com técnicas de diferenciação. Os 

resultados obtidos estão longe de serem considerados satisfatórios pois na maioria dos 

casos apenas foi possível distinguir três graus de desfoliação (forte, média e fraca), com 

precisões da ordem dos 70 a 80 % (Taboada et al., 2005). Os dados obtidos pelo AVHRR 

permitem a monitorização dos padrões sazonais de desfoliação, cartografar a área afectada 

e estimar os níveis de danos (Kasischke et al., 2004).  

A poluição industrial e outros factores desfavoráveis provocam stress fisiológico e 

interferências com o metabolismo normal das plantas, que por sua vez influenciam a 

concentração de pigmentos e a estrutura celular (Malysheva et al., 2000). Na Polónia foi 

aplicada a detecção remota para determinar a extensão dos danos provocados pela 

poluição atmosférica nos povoamentos de pinheiro e de abetos. Inicialmente através de 

fotografias aérea coloridas de infravermelho foi possível distinguir as árvores mortas e secas 

através das alterações da cor da copa reconhecendo-se cinco categorias de danos e 

posteriormente, verificada a extensão dos danos em algumas áreas florestais, com imagens 

de satélite Landsat MSS e SPOT (Bochenek et al., 1997). Neste estudo as principais 

categorias florestais foram classificadas com uma elevada exactidão, superior a 80%, 

inferindo-se daí que as características dos povoamentos obtidas com a classificação das 

imagens Landsat são as mais adequadas para a descrição do estado sanitário e estrutura 

dos povoamentos de grandes áreas. 

Malysheva et al. (2000) refere que as imagens de satélite têm grandes limitações na 

determinação do estado geral sanitário das florestas, sendo mais adequadas para a análise 

da regularidade espacial na distribuição de pragas e doenças, a sua associação com 

características específicas da paisagem e na estratificação territorial, exceptuando-se 

eclosões catastróficas de pragas. Com efeito, Taboada et al (2005) referem que quando se 

pretende efectuar um acompanhamento da desfoliação causada por insectos com imagens 

de satélite existe um conjunto de factores que deverão ser tidos em conta.  

De entre esses factores destacam a dinâmica das interacções planta-herbívoro levando a 

que os períodos em que a desfoliação pode ser detectada sejam geralmente curtos, a falta 

de imagens sem nuvens durante a época de ataque do insecto, as alterações que a 

desfoliação provoca na árvore, com diferentes efeitos consoante se considere como objecto 

de estudo as folhas, o tronco ou o coberto florestal no seu conjunto, ou o efeito que as 

características dendrométricas e silvícolas exercem na resposta espectral. Para obter 

resultados mais precisos e minimizar os erros provocados pela estrutura do povoamento 

será aconselhável uma estratificação em função da espécie, da densidade, da idade ou da 

silvicultura.  

Actualmente estão a ser utilizados com êxito as variações no IAF como estimador de 

desfoliação, destacando-se, por exemplo, em Espanha um estudo que se encontra a ser 

desenvolvido por Navarro et al. (2000), in Taboada et al. (2005), para o seguimento da 

processionária nos pinhais da Andaluzia com imagens do sensor IRS-WIFS. Kasischke et 
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al. (2004) referem exactidões da ordem dos 80% em muitos ambientes como indicador da 

utilidade das imagens de satélite na monitorização dos danos na floresta. 

4.5.3 INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM INVENTÁRIO FLORESTAL 

Durante muitos anos os inventários florestais preocuparam-se com a avaliação da 

sustentabilidade das funções produtivas da floresta, tendo nos últimos anos ocorrido uma 

crescente procura por informação em outras funções não produtivas, o que tem implicado a 

adopção de um novo conjunto de atributos, sua nomenclatura e regras de medição (Köhl, 

2003).  

A recolha desta informação exige que os países possuam um inventário estatisticamente 

fiável, com uma boa concepção e com intervalos de execução curtos. Os inventários 

florestais baseados na interpretação de fotografias aéreas têm um nível de detalhe elevado 

mas rapidamente se tornam desactualizados em áreas onde ocorreram perturbações no 

estado sanitário das florestas. As imagens de satélite demonstraram ser uma ferramenta 

valiosa para a monitorização florestal, sendo actualmente possível dispor de imagens com 

maior resolução espacial e temporal a custos razoáveis (Bock et al., 2003). Quando as 

imagens de satélite não permitem satisfazer as necessidades por resolução espacial e 

temporal insuficientes ou por custos excessivos, poderá recorrer-se à fotografia aérea 

digital. 

A fim de obter uma perspectiva da importância e do grau de desenvolvimento das 

aplicações de detecção remota para o estudo da vegetação, Carvalho et al. (2001) 

efectuaram uma análise sobre a produção técnico-cientifica ocorrida ao nível mundial no 

período de 1997 a 2000, baseando-se na consulta a diversas revistas da especialidade. 

Foram contabilizados mais de 5230 artigos, sendo 11% directamente relacionados com a 

vegetação, verificando-se que a tendência geral (37%) estava direccionada para a 

identificação/caracterização, seguindo-se a classificação/cartografia (29%) e a 

monitorização/gestão (24%), havendo um esforço baixo para a avaliação/inventário. 

Esta menor disponibilidade para a avaliação/inventário poderá dever-se à limitação dos 

sensores orbitais para a quantificação dos parâmetros biofísicos da vegetação. Lin e 

Päivinen (2000), in Nelson (2005), concluem não haver evidência suficiente que demonstre 

que a obtenção de informação florestal a partir de dados de detecção remota esteja 

operacional, tendo muitos dos estudos de investigação e desenvolvimento um impacto 

prático limitado dado ser uma tecnologia relativamente recente.   

Na Tabela 13 encontram-se indicados, para os principais atributos e para diferentes áreas, 

os efeitos da resolução espacial de sensores de alta, média e baixa resolução. Pode ser 

observado que não é praticamente exequível extrair atributos florestais (excepto para áreas 

de 100 ha) com sensores ópticos de baixa resolução. É exequível determinar quase todos 

os atributos com imagens de alta resolução para áreas de 1 ha. Enquanto o diâmetro das 

árvores, sanidade e volume não podem ser estimados com sensores de resolução média, 
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existem outros, como a área florestal, o tipo de vegetação e de solo, que poderão ser 

extraídos com base nesses dados. 

 

ATRIBUTO ÁREA 
(Ha) 

SENSORES DE 
ALTA 

RESOLUÇÃO 

SENSORES DE 
RESOLUÇÃO MÉDIA 
(como Landsat TM) 

SENSORES DE BAIXA 
RESOLUÇÃO (como 

NOAA/AVHRR) 

Área florestal 1 
100 

Exequível 
Exequível 

Possivelmente exequível 
Exequível 

Não exequível 
Possivelmente exequível 

Estrutura do 
estrato 

1 
100 

Exequível 
Exequível 

Possivelmente exequível 
Exequível 

Não exequível 
Não exequível 

Tipo de 
vegetação 

1 
100 

Exequível 
Exequível 

Possivelmente exequível 
Exequível 

Não exequível 
Não exequível 

Diâmetro Árvore 
 

Não exequível 
Possivelmente 

exequível 

Não exequível 
Possivelmente exequível 

Não exequível 
Não exequível 

Volume 1 
100 

Exequível 
Exequível 

Não exequível 
Exequível 

Não exequível 
Não exequível 

Biomassa 
lenhosa 

1 
100 

Exequível 
Exequível 

Não exequível 
Exequível 

Não exequível 
Não exequível 

Drenagem 
/remoção 

1 
100 

Exequível 
Exequível 

Possivelmente exequível 
Exequível 

Não exequível 
Não exequível 

Danos 1 
100 

Exequível 
Exequível 

Possivelmente exequível 
Exequível 

Não exequível 
Não exequível 

Estado 
fitossanitário 

Árvore Exequível Não exequível Não exequível 
Não exequível 

Topografia 0.5 
 

1 

Possivelmente 
exequível 

Possivelmente 
exequível 

Não exequível 
 

Possivelmente exequível 

Não exequível 
 

Não exequível 

Distribuição 
espacial das 

parcelas 

1 
100 

Exequível 
Exequível 

Possivelmente exequível 
Exequível 

Não exequível 
Não exequível 

Tipo de solo 1 
100 

Exequível 
Exequível 

Possivelmente exequível 
Exequível 

Não exequível 
Não exequível 

1 Exequível: + de 80 % dos píxeis correctamente classificados          2 Possivelmente exequível: 50-80 % correctamente classificados 
3 Não exequível: menos de 50 % correctamente classificados 

Tabela 13 – Efeitos da resolução espacial dos sensores de satélite na precisão de atributos florestais 
(Fonte: Nelson, 2005) 

 

Segundo Hamar et al. (1996), in Lopes (2004), e Boyd e Danson (2005), os trabalhos 

desenvolvidos sobre a utilização das imagens de satélite nos inventários florestais podem 

ser divididos em dois grupos: 

• no primeiro os dados são integrados em modelos agro-meteorológicos e 

fisiológicos. Nos modelos fisiológicos a sua utilização aberta na avaliação dos 

recursos florestais é actualmente dificultada por factores como a heterogeneidade 

da copa e características dinâmicas das propriedades ópticas da copa e efeitos 

externos, como a dispersão e absorção atmosféricas. 

• no segundo, recorre-se a relações matemáticas directas entre a informação 

espectral e as características das culturas. As estimativas das variáveis em análise 
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podem ser efectuadas ou a partir da estratificação ou pela modelação, com recurso 

à regressão. Na modelação, mais operacional, as variáveis são trabalhadas 

individualmente, podendo as variáveis de predição serem os valores individuais da 

reflectância das bandas ou índices de vegetação; na estratificação é possível 

trabalhar em simultâneo mais do que uma variável. 

A maioria dos trabalhos desenvolvidos envolve os sistemas passivos embora as aplicações 

florestais dos sistemas activos tenham recentemente aberto novas perspectivas. No 

inventário florestal no Canadá as aplicações potenciais da imagem de satélite encontram-se 

indicadas na Tabela 14. Howard (1991) refere que a aplicação da imagem de satélite à 

floresta é menos benéfica nos países europeus, com uma larga tradição de ordenamento 

florestal detalhado e cartografia de grande escala, que para muitos países em 

desenvolvimento. Em muitos deles foi assim possível identificar caminhos florestais, separar 

a floresta dos espaços não florestais e estratificar os povoamentos. 

 

Papel principal para estas medidas Papel parcial para estas medidas 

• Área por tipo de floresta • Área e severidade de propagação de 
doenças 

• Tipos de floresta por importância de proteccção • Área e percentagem de área florestal 
com erosão do solo significativa 

• Outras áreas arborizadas por importância e tipo 
de protecção 

• Biomassa total por tipo de floresta, 
idade e fase de evolução 

• Área e percentagem de floresta ordenada 
primariamente para funções de protecção 
(bacias hidrográficas, protecção de rios e 
de avalanches, zonas riparias) 

• Volume total de todas as espécies em 
área de produção de madeira 

• Regeneração e florestação de áreas por tipo • Taxa de acréscimo anual de volume de 
floresta (bruto e liquido) 

• Área com espelhos de água em floresta  

• Florestas não intervencionadas pelo Homem  

• Outras áreas não intervencionadas pelo Homem  

• Área disponível para produção de madeira  

• Área convertida a uso não florestal  

• Área e severidade de ataques por insectos  

• Área e severidade de danos provocados pelo fogo  

• Área de floresta perturbada  

Tabela 14 – Aplicações potenciais da imagem de satélite no Inventário Florestal Nacional do Canadá 
(Fonte: Peterson et al., 1999) 

 

4.5.3.1 TIPO DE COBERTO FLORESTAL 

A maioria dos estudos tem utilizado as imagens de satélite para cartografar os tipos de 

floresta definidos com base em atributos estruturais e bioclimáticos relacionados com o grau 

de cobertura da copa (Boyd e Danson, 2005). Os principais métodos de estimação das 
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características florestais para pequenas áreas têm sido a estratificação (classificação) e 

análise de regressão, baseando-se sempre em dados de campo, com a detecção remota a 

ser normalmente utilizada na generalização dos dados por interpolação sobre áreas não 

amostradas (Tokola, 2000). 

A estimativa da precisão da interpretação de imagens implica uma prévia verificação de 

campo através de uma amostragem, que poderá ser simples, estratificada, sistemática, 

sistemática não alinhada ou por aglomerados, após o que é construída uma matriz de 

contingência, com os resultados de verificação de campo em colunas e os da interpretação 

das imagens em linhas, representando os valores da diagonal a concordância entre os 

resultados da interpretação e a realidade; os valores marginais das linhas indicam erros de 

omissão e as das colunas erros de comissão, isto é, estratos que não correspondem à 

realidade (Castro, 2004). 

A estratificação baseada em fotografias aéreas tem algumas limitações como o facto de 

exigir um trabalho intensivo e subjectivo, o custo das fotografias e a incomodidade na 

transferência, manipulação e armazenamento, a interpretação poder ser influenciada 

quando as parcelas de campo têm uma interpretação diferente das restantes parcelas e as 

fotografias poderem ter várias qualidades e oportunidades (Nelson, 2005). Para ultrapassar 

estas limitações o FIA encontra-se a desenvolver métodos de classificação de imagem de 

satélite para a criação da primeira fase de estratificação; nesta abordagem os píxeis da 

imagem na área de análise são classificados em classes homogéneas, baseadas em 

predições dos atributos de uso do solo. As estratificações baseadas em imagem de satélite 

podem contribuir substancialmente para aumentar a exactidão das estimativas do inventário 

florestal, sendo aparentemente mais efectivas quando baseadas em classificações 

estritamente relacionadas com os atributos em análise (McRoberts et al., 2006). Pode ainda 

ser mais barata do que a estratificação baseada em fotografia aérea, permitindo uma 

cobertura integral da área em análise e o valor do estrato é obtido mais facilmente a partir 

do cálculo dos píxeis (Nelson et al., 2005). 

A imagem Landsat TM tem sido muito utilizada em estudos florestais como na determinação 

de tipos de cobertura florestal, na análise do sob-coberto e das zonas onde se verificaram 

cortes de arvoredo e o IAF (Marques e Aranha, 2000). 

Num trabalho de produção de mapas florestais (Schuck et al., 2003) foram utilizadas 63 

imagens do sensor AVHRR do satélite NOAA 14, tendo-se obtido as correlações indicadas 

na Tabela 15. Assim, poderemos constatar que as correlações mais elevadas entre as 

estatísticas florestais e o coberto florestal estimado se verificaram nos povoamentos de 

resinosas, sendo baixas nos de folhosas. Estes autores referem, no entanto, que a imagem 

AVHRR é de muito grande exactidão, havendo uma boa relação entre o inventário de 

campo e a imagem de satélite, o que permite obter a custos baixos formas exactas de 

observar determinados parâmetros florestais (neste caso a área) nos intervalos de tempo 

que decorrem entre dois inventários de campo. 
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Castro (2004) concluiu igualmente, no âmbito de um trabalho de pesquisa sobre a 

classificação automática de imagens dos sensores SPOT e Landsat, onde foram aplicados 

algoritmos de classificação, que a imagem SPOT apresentava um bom compromisso entre 

a resolução espacial e espectral, permitindo produzir mapas à escala 1/50 000, analisar a 

vegetação em zonas florestais degradadas ou estimar a densidade do arvoredo em 

povoamentos dispersos. 

Estatísticas  

Folhosas Resinosas Floresta 
(Folhosas+Resinosas) 

Outras 

Classificação AVHRR 
- Folhosas 

0.718 - - - 

Classificação AVHRR 
- Resinosas 

- 0.928 - - 

Classificação AVHRR–
Folhosas+Resinosas 

- - 0.914 - 

Classificação - Outras - - - 0.914 

Tabela 15 – Correlações entre as estatísticas do inventário florestal e as estimativas do coberto 
florestal a partir do mosaico AVHRR (Fonte: Schuck et al., 2003) 

 
A determinação da exactidão da classificação é ainda influenciada pela correlação dos 

dados espectrais do satélite com parâmetros como o volume ou a área basal, que são mais 

fortes nos povoamentos jovens que nos adultos. 

Areu e Toda (2005) consideram que nas aplicações florestais para áreas com paisagem 

fragmentada é necessário utilizar imagens multiespectrais com resoluções entre 30 e 10 m. 

Nas áreas montanhosas é adequado utilizar procedimentos de ortorectificação ou baseados 

em ajustes empíricos que tenham em conta o Modelo Digital de Elevações (MDE), sendo 

depois o procedimento indicado na Figura 15. É, assim, gerada uma carta do uso do solo e, 

a partir dela, procede-se a uma estratificação para estender a informação dos inventários. 

Deste procedimento destacam: 

• Segmentação, que visa incorporar na análise o conceito de mancha de vegetação 

de modo a que os indivíduos da análise não sejam os píxeis mas sim unidades 

superiores que conformam unidades homogéneas. Implicando a definição de uma 

área mínima, reduz a variância total para a produção de cartas do coberto, 

aumentando significativamente a qualidade da transformação da análise 

discriminante pois reduz a variância “intra-classes”. Por outro lado, ao reduzir o 

número total de indivíduos, pois há muito menos segmentos que píxeis, permite a 

utilização de métodos mais complexos. A medida da textura e o seu papel na 

segmentação e classificação das imagens estão muito bem documentadas. 

Embora, segundo Kayitakire (2006), tenham sido já propostos na literatura diversos 

algoritmos para a segmentação da imagem, e particularmente para a segmentação 

da textura, a sua utilização permanece ainda marginal. Tal poderá dever-se ao facto 

de se ter verificado que as análises ao nível do pixel trabalham razoavelmente com 
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as imagens de satélite de melhor resolução espacial e de não haver software 

comercial de segmentação de imagem (Pekkarinen e Holopainen, 2006).   

• Análise discriminante, que gera uma transformação linear do espaço multi-espectral 

original em eixos discriminantes, de forma a optimizar a relação entre a variância 

interior nas classes e entre diferentes classes, sendo necessário um trabalho 

interactivo onde se delimitem zonas de treino na imagem que são ou foram 

inventariadas no terreno. Assim, a cada local visitado deve ser atribuído um tipo de 

coberto segundo a informação do inventário e de acordo com uma tipologia, sendo 

importante assegurar que a classificação resultante deixe em classes diferentes as 

unidades que, de acordo com o inventário, sejam também diferentes. 

• Classificação e elaboração do mapa do coberto florestal. Obtido este através de um 

método que assegure a correspondência entre a classificação e a informação dos 

inventários é possível utilizá-lo como uma estratificação e calcular os valores 

médios das variáveis seleccionadas dos inventários.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Esquema de aplicação da imagem de satélite para a generalização espacial dos dados de 
inventários florestais (Fonte: Areu e Toda, 2005)  

 

4.5.3.2 AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DENDROMÉTRICOS  

A utilização de dados de detecção remota para aumentar a precisão das estimativas dos 

inventários tem vindo a ser investigada em vários países mas são os países nórdicos que 

mais têm contribuído. Alguns desses estudos têm utilizado como abordagem de 

estratificação a informação obtida de fotografias aéreas numa amostragem dupla, outros 

produziram estratificações a partir de classificações não assistidas de imagens de satélite 

para aumentar a precisão das estimativas florestais de volume e idade, área basal e DAP 

médio e outros ainda utilizaram a técnica do vizinho mais próximo com dados de campo 

para predizer os atributos florestais (Katila e Tomppo, 2001; McRoberts et al., 2006).  

Apesar de há já algum tempo se realizarem estudos para a utilização de imagens de satélite 

em inventários florestais (Kayitakire et al., 2006; Huiyan et al., 2006), em especial na 

classificação de manchas homogéneas de ocupação do solo, apenas recentemente 
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surgiram trabalhos de carácter quantitativo, pelas dificuldades acrescidas destes trabalhos 

(Lillesand e Kiefer, 1994). Nos últimos anos foram avaliados diferentes tipos de dados de 

detecção remota como substitutos ou apoio às medições de campo convencionais, tendo 

sido encontrados resultados interessantes com imagens de satélite e fotografias aéreas 

digitais para inventários de grandes superfícies (Maltamo et al., 2004), sendo algumas das 

propriedades dos povoamentos florestais como a idade e volume de madeira deduzidas de 

propriedades biofísicas (Boyd e Danson, 2005). 

O novo Inventário Florestal Multi-Fontes (MSFI) desenvolvido na Finlândia produz 

informação ao nível municipal (tipicamente de 10 000 ha) e mesmo para pequenas áreas, 

desde que solicitado, bem como cartografia temática de escala arbitrária (Figura 16), 

utilizando várias fontes de dados geo-referenciados além dos dados de campo.  

 

Figura 16 – Gráfico de operação do inventário nacional multi-fontes (Fonte: Metla, 2000) 

 

Sendo o 1º inventário operativo baseado em imagens de satélite ao nível regional, são-lhe 

indicadas como vantagens a eficiência de custos, já que permite obter informação detalhada 

com poucos custos adicionais, o ser um método prático, pois permite em simultâneo estimar 

todos os parâmetros do inventário, e o ser estatisticamente orientado, pois respeita a 

dependência natural entre todas as variáveis florestais, a versatilidade, na medida em que é 

aplicado a diferentes ambientes, e a rapidez, pois apresenta um alto grau de automatização 

uma vez instalado o sistema. 

A utilização das imagens de satélite não tem como objectivo a diminuição dos custos do 

processo de inventário mas a melhoria na exactidão com menos dados de campo (Peterson 

et al., 1999). Foram seleccionados métodos de análise de imagem para que todas as 

variáveis de inventário calculadas pudessem ser avaliadas para cada píxel (Tomppo, 2006). 

As parcelas de amostragem são utilizadas para avaliar os resultados em grandes áreas e 

como controlo do processamento da imagem de satélite. 
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Os dados de satélite têm sido utilizados na determinação de variáveis dendrométricas como 

a densidade, a área coberta pelas copas, o diâmetro das árvores, a área basal, a altura e 

idade das árvores, a biomassa e o índice de área foliar. A técnica, segundo Iverson et al. 

(1989), consiste geralmente em recolher dados de campo georeferenciados da variável da 

estrutura florestal em análise e determinar a relação estatística entre os dados obtidos no 

campo e os dados espectrais para a mesma área. A maioria dos estudos incide em 

povoamentos de resinosas, que tendem a ser mais uniformes e mais diferenciados dos 

restantes tipos de vegetação que os povoamentos de folhosas. 

4.5.3.2.1 Volume 
O volume28 é um parâmetro investigado com frequência, sendo geralmente estimado em 

função de duas ou três dimensões da árvore. Lopes (2005) refere estudos desenvolvidos 

por Ripple et al. (1991) e Trotter et al. (1997) onde terá constatado, com excepção do 

infravermelho próximo, que existe uma correlação negativa com a reflectância medida em 

todas as bandas do SPOT e Landsat TM, variando os coeficientes de correlação de -0,63 a 

-0,82 na imagem SPOT e de -0,55 e -0,76 na imagem Landsat TM (Lopes, 2004). 

Magnusson (2006) refere existir uma correlação mais forte entre os dados espectrais e o 

volume nos povoamentos jovens, concluindo que é mais difícil estimar com exactidão o 

volume em florestas densas. 

Trotter et al. (1997), in Kayitakire (2006), referem que o Landsat TM só fornece dados 

aceitáveis para estimar o volume em florestas plantadas para áreas iguais ou superiores a 

40 ha, razão que levou a que as imagens deste satélite, bem como do SPOT XS/PAN, 

fossem usadas rotineiramente em regiões onde os estratos florestais são suficientemente 

grandes como na Escandinávia, América do Norte e regiões tropicais. Para a cartografia de 

precisão de grande escala, isto é, menor que 1/20 000, necessária ao planeamento das 

operações silvícolas, quando existem estratos inferiores a 1 ha estes sensores foram 

considerados insuficientes.  

Tokola e Heikillä (1997), in Maltamo et al. (2004), e Tokola (2000) referem que as imagens 

Landsat TM podem fornecer estimativas de volume fiáveis para áreas florestais superiores a 

100 ha, tendo apresentado uma fraca exactidão29 para povoamentos simples, o que é 

discordante da opinião de Nelson (2005) que refere que para áreas inferiores a 300 – 350 

ha as estimativas do volume e biomassa baseadas em TM são inaceitáveis. Kasischke et al. 

(2004), consideram que as estimações mais exactas do volume de madeira incidem em 

                                                 
28 O volume da árvore é o volume correspondente ao tronco da árvore. No caso das árvores com copa 
ramificada, considera-se o volume do tronco apenas até à altura da bifurcação; quando a árvore 
possui pernadas de grandes dimensões, como no sobreiro e azinheira, pode ainda calcular-se o 
volume das pernadas (Tomé, 2007b). 
29 O termo exactidão deve ser utilizado para a definição do desvio em relação ao verdadeiro valor, 
causado quer pelo enviesamento, quer pelo erro padrão, reflectindo, de um modo global, a qualidade 
dos resultados do inventário (Tomé, 2007b). Refere-se à totalidade dos erros. 
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povoamentos com grandes volumes (150 a 300 m3.ha-1) pois tendem a ser espacialmente 

mais homogéneos. 

Aranha (1998), in Lopes (2004), encontrou também para Portugal modelos significativos de 

estimativa de volume total do povoamento com recurso a imagens SPOT pancromáticas e 

multiespectrais e Landsat TM, tendo obtido melhores resultados com a imagem SPOT 

pancromática, com valores de R2 de 0,762, altamente significativos, e RMSE (Root Mean 

Square Error – Raiz quadrática do erro quadrático médio) de 59,7 m3.ha-1. Para a imagem 

Landsat TM a melhor estimativa foi alcançada ao utilizar a primeira componente principal 

como variável independente, tendo apresentado um valor de R2 de 0,572, ainda bastante 

significativo. 

Kayitakire (2006) e Kayitakire et al. (2006) referem que a exactidão dos dados obtidos não 

tem sido satisfatória para uso operacional em ordenamento florestal, já que os erros eram 

superiores a 30% na maioria dos casos, enquanto que os erros de um inventário florestal 

variam tipicamente entre os 15 e os 20%. No entanto, como complemento da informação 

estatística de nível nacional já se mostrará apropriada. Na Finlândia, por exemplo, segundo 

Mäkelä e Pekkarinen (2004) eram de 56 a 68%. Esta falta de exactidão é atribuída ao facto 

de as características texturais ou espectrais não estarem directamente relacionadas com as 

dimensões das árvores, pelo que são necessários modelos estatísticos para predizer as 

características das árvores (Maltamo et al., 2004). 

No entanto, estudos recentes realizados na Finlândia demonstraram que a exactidão na 

predição do volume do povoamento tem variado de 30% a 40%. Os métodos utilizados 

incluíam a interpretação visual e o reconhecimento do padrão da árvore única de fotografias 

aéreas digitais e a generalização não-paramétrica de características do povoamento, 

baseadas nas características das fotografias aéreas digitais e de imagens de satélite 

(Maltamo et al., 2004).  

Tokola e Heikkila encontraram um nível aceitável de erro para o volume total (20%) quando 

a área do inventário é superior a 30 ha e é aplicado o método do k-NN nas condições 

escandinavas, demonstrando ser um método com boas perspectivas (Huiyan et al., 2006), 

concluindo-se que os benefícios dos dados de satélite são maiores para áreas maiores que 

para pequenas áreas (Tokola, 2000).  

Num estudo desenvolvido pelo Centro de Detecção Remota de Ontário para a avaliação do 

volume de madeira numa área de 32 Km de raio, foram utilizadas fotografias aéreas à 

escala 1/24 000, que cobriam cerca de 35% da área total de estudo, e imagens Landsat 

para a totalidade da área (Romero, 2006). Sendo esta área caracterizada por apresentar 

condições topográficas, hidrológicas, de clima e de vegetação muito homogéneas, foi 

possível extrapolar a informação recolhida pelas fotografias aéreas para a totalidade da 

área. A baixa resolução das imagens Landsat apenas permitia efectuar uma classificação 

dos principais tipos de vegetação mas a combinação dos dados obtidos com esta imagem 

com a informação extraída das fotografias aéreas permitiu a realização de estimativas do 

volume de madeira. 
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Num estudo desenvolvido por Hyyppä et al. (2000) numa zona do Sul da Finlândia 

procurou-se avaliar o tipo de informação e a exactidão de diferentes dados de detecção 

remota obtidos a partir de plataformas aéreas e de satélite para os principais atributos de 

um povoamento florestal (volume de madeira em m3.ha-1, área basal em m2.ha-1e altura 

média da arvore em metros), que para o caso era essencialmente constituído por resinosas. 

Foram incluídos dados de satélite obtidos pelo SPOT PAN e XS, Landsat TM, ERS-1/2, 

SAR PRI e SLC, JERS-1 SAR e dados aéreos obtidos com o espectrómetro de imagem 

(AISA), radar HUTSCAT e fotografias aéreas à escala 1/20 000. Dos resultados obtidos 

concluiu-se que a imagem SPOT era significativamente melhor que a do Landsat TM, 

embora seja mais cara a sua aquisição, e que os erros padrão reduzem com o aumento da 

dimensão do povoamento.   

As propriedades dos povoamentos florestais não têm relação física directa com o sinal de 

detecção remota mas podem estar correlacionados através de relações indirectas com o 

índice de área foliar, biomassa ou coberto das copas (Boyd e Danson, 2005). Estudos na 

Suécia e Finlândia demonstraram que os dados de satélite de alta resolução e os dados de 

campo das parcelas do IFN podem ser usados para construir modelos de regressão que 

permitem predizer as variáveis florestais (Tomppo et al., 2002). Lopes (2004) concluiu que 

as melhores variáveis independentes para os modelos de predição das características dos 

povoamentos florestais eram os índices de vegetação e não os valores de reflectância das 

bandas individuais. 

4.5.3.2.2 Área basal 
No que concerne à área basal, os resultados dos estudos desenvolvidos são muito 

diferenciados. Numa revisão bibliográfica efectuada por Lopes (2004) verificou-se que 

autores como De Wulf et al. (1990) não encontraram correlações significativas com qualquer 

banda, outros como Franklin (1986) que indicaram a parte visível do espectro como a região 

mais correlacionada e ainda um terceiro grupo, que integrava Brockhaus e Khorram (1992), 

a indicar a existência de uma correlação significativa entre a banda do infravermelho 

próximo e a área basal, no caso das imagens SPOT, e entre as bandas 2,3,4,5 e 7 no caso 

das imagens Landsat. Ainda segundo este autor, Aranha (1998) terá conseguido encontrar 

bons modelos de predição, com valores de R2 de 0.904 e RMSE de 5,1 m2.ha-1 no caso da 

imagem SPOT pancromática; com a imagem Landsat os valores de R2 foram inferiores 

(0.614).  

Iverson et al. (1989) referem que a relação entre a área basal total e a assinatura espectral 

parece ser maior em povoamentos jovens, de baixa densidade e regulares.  

4.5.3.2.3 Densidade 
A densidade do povoamento, expressa pelo número de árvores por hectare, é um 

parâmetro importante no ordenamento florestal, sendo usado para avaliar a regeneração ou 

para monitorizar os efeitos das medidas de ordenamento. No período de 1950 a 1970 foi 

muito utilizado o delineamento do perímetro das copas das árvores em trabalhos para obter 
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dados de diâmetro e área da copa da árvore, densidade por hectare e posterior regressão 

estatística para determinação do diâmetro à altura do peito (DAP) da árvore em função do 

diâmetro da copa. Para tal eram utilizados três métodos fundamentais: detecção do local de 

intensidade máxima, contorno e comparação de padrões de importância (Disperati e 

Oliveira e Filho, 2005).  

O primeiro método permite determinar a posição espacial da ponta do fuste da árvore na 

imagem digital, pois corresponde ao ponto de máxima intensidade, através de uma janela 

(dimensão do filtro) de varredura um pouco maior que o tamanho da copa da árvore na 

imagem, sendo o delineamento efectuado através das sombras periféricas situadas em 

torno desse ponto. No segundo são determinadas e utilizadas basicamente as partes ou 

áreas sombreadas entre as copas das árvores, sendo traçadas entre elas, por rotinas 

específicas do computador, os limites das copas. Para o terceiro método é dispensada a 

consideração de áreas sombreadas entre as copas por utilizar padrões de importância de 

copas específicos para cada espécie florestal considerada. 

A utilização destes métodos foi mais eficaz nos povoamentos de resinosas pela forma 

natural das árvores (cónica), que facilita a determinação da ponta do fuste, não tendo dado 

uma boa resposta para os de folhosas ou quando os povoamentos apresentam uma grande 

diversidade de espécies, dado ser mais difícil a caracterização de copas individuais. Wulder 

et al. (2000), in Brandtberg e Warner (2006) consideram que com píxeis de 1 m podem ser 

identificadas copas de árvores tão pequenas como 1.5 m. 

Nas últimas décadas foram desenvolvidas técnicas de processamento de imagem para 

avaliar a densidade do povoamento ou para localizar árvores individuais com base nas 

imagens de satélite. Franklin (1986) realizou uma análise da estrutura e composição de 

povoamentos de resinosas, bem como Cohen e Spiers (1992), encontrando uma boa 

correlação entre a densidade do estrato dominante e a variabilidade do tamanho da árvore. 

Danson e Curren (1993) estudaram a estrutura da copa de um povoamento florestal 

obtendo melhores resultados no infravermelho próximo do satélite SPOT (Bravo-Oviedo et 

al., 2002). De Wulf et al. (1990), in Lopes (2004) indicam uma precisão aceitável (entre 60 e 

70%) a partir da banda pancromática do SPOT. 

4.5.3.2.4 Diâmetro médio e idade 
A correlação entre as características da copa e o diâmetro da árvore, passível de efectuar 

depois da dimensão da copa ser detectada e interpretada através de técnicas de 

reconhecimento de padrões, varia e depende das espécies, tendo em alguns estudos 

apresentado valores elevados e reduzidos noutros (Maltamo et al., 2003). 

Não sendo o diâmetro médio uma variável dendrométrica analisada com frequência existem 

sinais divergentes na medida em que alguns autores, como Baulies e Pons (1995), referem 

que os comprimentos de onda do visível, em especial o verde e o vermelho, disponibilizados 

pela imagem SPOT HVR, apresentavam os melhores modelos de predição (Lopes, 2004).  
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Para Franklin (2001) há poucas possibilidades de ocorrerem correlações fortes entre a 

idade e a resposta espectral. Alguns autores como Brockhaus e Khorram (1992) concluíram 

que no caso das imagens Landsat TM as bandas do verde, vermelho, infravermelho 

próximo e médio apresentavam correlações significativas com as classes de idade, sendo 

os melhores resultados obtidos ao nível do infravermelho médio, com as bandas 5 e 7 a 

apresentarem valores de coeficientes de correlação na ordem dos 0,62 e 0,59, 

respectivamente (Lopes, 2004). Fiorella e Ripple (1993), in Franklin (2001), encontraram 

uma correlação forte entre a idade e a reflectância TM num povoamento jovem e 

homogéneo. Para Wallerman (2003) a resposta espectral da floresta diminui com a idade 

até aos 41 – 60 anos, sendo depois pequena a taxa de alteração. 

4.5.3.2.5 Altura média 
Lopes (2004) refere estudos desenvolvidos por Aranha (1998) em povoamentos de pinheiro 

bravo para a determinação da altura média onde foram obtidos coeficientes de 

determinação de 0,298 no caso da imagem SPOT multiespectral e de 0,290 no caso da 

imagem Landsat TM. 

Um problema específico quando se utilizam valores espectrais de imagens de detecção 

remota é a saturação da reflectância espectral. Uma solução é considerar as propriedades 

físicas que estão directamente relacionadas com as dimensões da árvore, podendo, em tais 

casos, as estimativas da altura do arvoredo serem efectuadas com a utilização de várias 

fotografias aéreas digitais e abordagens de harmonização tridimensionais (Maltamo et al., 

2004). De acordo com Franklin (2001) as imagens de satélite não têm tido muito sucesso na 

produção de estimativas aceitáveis da altura da árvore, não sendo a relação entre a 

resposta espectral e a altura suficientemente fortes para justificar o modelo de 

desenvolvimento. Sensores activos como o RADAR e LIDAR serão promissores na 

estimativa desta variável dendrométrica. 

4.5.3.2.6 Índice de área foliar 
É uma das características mais importantes da estrutura do coberto, sendo a estimativa da 

sua exactidão crítica para a determinação de um grande número de processos no 

ecossistema (Rautiainen et al., 2004). É um indicador importante do estado da vegetação já 

que a área foliar responde rapidamente a diferentes factores de stress e condições 

climáticas (Stenberg et al., 2004), sendo um parâmetro chave nos modelos baseados em 

processos para quantificar as trocas de matéria e fluxos de energia entre a vegetação e a 

atmosfera (Manninen et al., 2005) 

Apesar da sua importância poucos dados têm sido publicados, essencialmente, de acordo 

com Dufrêne e Bréda (1995), devido à dificuldade para efectuar uma estimativa na floresta. 

Paúl (1997), num estudo elaborado para analisar as capacidades de utilização de uma 

imagem de satélite Landsat 5 TM para prever o IAF de povoamentos de pinheiro bravo, não 

conseguiu obter dados satisfatórios. A correlação entre o IAF dos povoamentos e os índices 

de vegetação utilizados (NDVI e ARVI) era baixa para utilização operacional na criação de 
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cartografia regional deste parâmetro. Este autor encontrou resultados interessantes na 

análise da correlação dos dados de detecção remota com outras variáveis dos 

povoamentos, nomeadamente para o volume de madeira e área basal.  

Fassnacht et al. (1997), in Lopes (2005), obtiveram com imagens Landsat TM valores de 

coeficiente de correlação de 0.96 e um RMSE de 0.315 quando eram utilizadas 

simultaneamente as bandas do verde, vermelho e do infravermelho médio e próximo em 

modelos desenvolvidos para coníferas. Num estudo desenvolvido para avaliar o índice de 

área foliar para um povoamento de Pinheiro-silvestre com dados de imagem de satélite e 

medições de campo verificou-se que a reflectância do povoamento para os comprimentos 

de onda na banda do visível e do infravermelho próximo, comprimento de onda que a 

maioria dos autores considera como mais adequada para a sua estimativa, diminui até que 

o povoamento atinja os 50 anos de idade, mantendo-se depois relativamente constante. 

Boyd e Danson (2005) referem igualmente que para a banda do visível a reflectância 

diminui com o aumento da biomassa ou do índice de área foliar. Peterson et al. (1987), in 

Paúl (1997), refere que o IAF se correlacionava inversamente com a reflectância no 

vermelho e positivamente com o infravermelho próximo. Aranha (1998), in Lopes (2004), 

comprovou serem estas as zonas do espectro electromagnético com boas capacidades 

para prever este índice obtendo coeficientes de correlação de 0.893 quando as utilizava na 

determinação do NDVI a partir de uma imagem SPOT multiespectral. 

4.5.3.2.7 Considerações finais 
Da pesquisa bibliográfica efectuada sobre a utilização das imagens de satélite na avaliação 

de variáveis da estrutura florestal ressalta desde logo a dominância das imagens Landsat 

como base de trabalho. Só recentemente se iniciaram os estudos com imagens de muito 

alta resolução como o IKONOS e QuickBird. Num estudo desenvolvido por Kayitakire (2006) 

para analisar a utilização de imagens do IKONOS foi possível constatar da sua 

exequibilidade e fiabilidade. Com efeito, para duas das cinco variáveis analisadas os erros 

de predição estavam dentro dos erros normais do inventário por amostragem (altura do 

topo: 10%, DAP: 15%), enquanto para duas outras (área basal: 16%, idade: 18%) eram 

suficientemente próximos do erro de 15%, permanecendo a estimação do erro da densidade 

muito elevado (21%) para que pudesse ser usado. Este estudo demonstrou o grande 

potencial das ISMGRE no estudo das árvores individuais, sendo os resultados obtidos para 

os povoamentos mistos melhores que com as imagens TM ou SPOT. 

Os inventários convencionais permitem obter uma avaliação estatística sobre a dimensão, 

condição e produtividade dos ecossistemas florestais mas não uma estimativa efectiva e 

visualização ao nível local da distribuição espacial dos parâmetros avaliados (e.g. 

composição de espécies arbóreas, altura, área basal, volume do povoamento), cabendo à 

detecção remota com satélite constituir-se como uma valiosa fonte de informação (Nelson, 

2005). Apesar das divergências entre vários autores consultados poderemos considerar, 

como Maltamo et al. (2003) referem, que a estimativa de características florestais fiáveis 

pode ser obtida com imagens de satélite para áreas maiores que 50 a 150 ha. 
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O número de características da árvore e do povoamento avaliadas é baixo pois tipicamente 

as variáveis básicas são a classificação da espécie e o DAP, sendo a altura da árvore 

medida apenas como uma característica da árvore amostra. Assim, Maltamo et al. (2004) 

consideram que um sistema de cálculo de características de volume, assim como de outras 

variáveis do povoamento, se baseia normalmente em relações com o diâmetro da árvore. 

A utilização das imagens de satélite tem tido algumas dificuldades devido à interacção de 

factores que vão afectar as assinaturas espectrais, o que é agravado na região 

mediterrânica, caracterizada por uma baixa densidade de coberto arbóreo e afectada por 

factores climáticos, edáficos e antropogénicos. No que diz respeito às imagens florestais a 

assinatura espectral de uma classe é difícil de delimitar pois cada povoamento aparece sob 

a forma de zonas de sombra e zonas claras, sendo a transição entre elas gradual; assim, a 

proporção e a distribuição de zonas de sombra no meio do povoamento, que produzem a 

sua textura, têm tanta importância como a assinatura espectral da zona clara (Kayitakire, 

2006). Uma forma simples de lidar com este aspecto é classificar as regiões ou os objectos 

em lugar dos pixeis individuais. 

De acordo com Lopes (2004) as correlações mais adequadas entre os comprimentos de 

onda e vários parâmetros dendrométricos analisados, como o volume por hectare, área 

basal por hectare, índice de qualidade, altura média e idade dos povoamentos mais velhos, 

verificaram-se nas bandas do vermelho e do infravermelho próximo. Em contrapartida, as 

abordagens mais recentes de exploração dos infravermelho médio apresentavam melhores 

resultados com as variáveis do número de árvores por hectare, idade em geral e, em 

povoamentos jovens, do diâmetro médio e altura dominante. 

A medida da textura e o seu papel na segmentação e classificação das imagens estão muito 

bem documentadas, sendo, de acordo com Kayitakire (2006), os métodos de extracção de 

informação textural muito variados e dependentes da natureza da imagem a analisar e do 

objectivo pretendido.  

Para Castro (2004), a fusão das bandas TM com a banda PAN do Landsat, com resoluções 

espaciais de 30 m e 15 m, respectivamente, melhorava significativamente o aspecto visual 

das imagens originais, não sendo possível efectuar a separação perfeita entre resinosas e 

folhosas e mesmo entre resinosas; a detecção do mato rasteiro foi bem efectuado nas 

imagens mas, quando era cortado, as diferenças eram mais evidentes nas imagens com 1 

m de resolução espacial por apresentarem uma textura mais fina. Daí a conclusão de que a 

aplicação da metodologia adoptada sobre as mais recentes imagens de maior resolução 

espacial (IKONOS e QuickBird) poderia, dado o mosaico extremamente retalhado da nossa 

paisagem rural e natural, abrir perspectivas técnicas e económicas interessantes no IFN. A 

fusão de imagens30 de satélite tornou-se muito utilizada pela natureza complementar dos 

vários conjuntos de dados. Na realização de inventário florestal poderá melhorar a 

                                                 
30 De um modo geral a fusão de imagens consiste em combinar duas ou mais imagens para formar 
uma nova imagem, utilizando um algoritmo apropriado com o objectivo de refinar e/ou melhorar a 
informação e a sua interpretação (Castro, 2004). 



 79

interpretação uma vez que se combinam dados com diferentes características (espectrais, 

espaciais e temporais) dando uma visão mais abrangente dos objectos registados. Para 

obviar a estes problemas é indicada a utilização de classificadores não-paramétricos, dada 

a sua maior flexibilidade, como o k – vizinho mais próximo (k–NN) ou o fuzzy; nesse sentido, 

Lorenzo et al. (2002) desenvolveram um estudo onde se procurou numa pequena área da 

Itália Central, aplicar estas duas metodologias à imagem Landsat 7 ETM+ relacionando os 

resultados com as medições de campo, tendo em vista a avaliação das performances 

destes dois classificadores na determinação da área basal do povoamento. Sendo estes 

dois classificadores muito sensíveis à representatividade da amostra de treino, esta deverá 

ser o maior possível de forma a obter uma maior precisão na avaliação. A precisão obtida 

não foi muito elevada podendo ser atribuída à complexidade espectral da área de estudo, 

não sendo adequadamente caracterizada com a informação espectral obtida através da 

aquisição simples da imagem ETM+. 

Reese et al. (2003), in Nelson (2005), descreveram um projecto denominado “kNN Sueco” 

em que são feitas estimativas, por píxel e para a totalidade do país, do volume total e por 

espécies, da idade e da altura usando a técnica k-NN31 com imagem do ETM+ e dados do 

IFN, revelando um RMSE total de 23 a 33% para o volume total e idade do povoamento, 

respectivamente. Assim, as estimativas deveriam ser usadas num nível agregado e não ao 

nível do píxel dado apresentarem maior exactidão (Tokola, 2000), sendo os erros maiores 

no volume das espécies de folhosas que para as resinosas (Reese et al., 2002). Nas 

aplicações operativas as imagens de Landsat 5 TM e 7 ETM+ são as mais adequadas 

(Tomppo, 2006) dada a razoável área coberta por cada imagem com resoluções espacial e 

espectral moderadas. O método do k – NN, também indicado por Köhl (2003), atribui a cada 

píxel desconhecido os atributos de campo do píxel de referência mais próximo, para o qual 

existem dados de campo, sendo a semelhança definida em termos de características do 

espaço, tipicamente medidas como distância euclidiana entre bandas espectrais. Provou ser 

oportuno, economicamente eficiente e exacto (Tabela 16). Uma das suas vantagens é 

permitir que todas as variáveis florestais sejam estimadas simultaneamente.  

PARÂMETRO % EXACTIDÃO - POVOAMENTOS 

Volume / ha 81.25 

DAP médio 84.75 

Área Basal 78.00 

Armazenamento (s/ha) 80.0 

Altura 87.5 

Tabela 16 – Avaliação da exactidão pela aplicação do método k-NN (Fonte: McInerney, 2005) 

                                                 
31 Este método pode ser usado num vasto leque de aplicações de estimação e classificação, ligando o 
inventário de campo e os dados da imagem de satélite para produzir camadas digitais de atributos de 
uso do solo ou de parâmetros florestais. É actualmente a ferramenta mais usada nos IFN’s para 
classificar e cartografar muitos atributos florestais em vários países nórdicos (e.g. Finlândia e Suécia). 
Tem sido testado na China, Nova Zelândia, Noruega, Alemanha, Irlanda (2004) e Reino Unido (2005) 
(Tokola, 2000). 
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Como refere Lorenzo et al. (2002), na realização destes estudos dever-se-á ter sempre em 

consideração que o objectivo a atingir é uma aplicação operacional destes métodos nos 

inventários de recursos florestais, o que obviamente exige que os procedimentos envolvidos 

tenham uma grande simplicidade conceptual, aplicabilidade generalizada e estabilidade 

estatística. 

 
4.5.3.3 SATÉLITES / SENSORES EMERGENTES 

Os sensores ópticos proporcionam muita informação sobre o tipo de coberto florestal e de 

características relacionadas com o estado fisiológico das folhas mas muito pouca sobre a 

estrutura vertical (Areu e Toda, 2005). É nesta área que as imagens de RADAR se têm 

mostrado muito interessantes, aliado à sua relativa independência das condições 

meteorológicas, além de que, sendo um sistema activo, conduz a um conjunto de dados 

mais controlado. As imagens de radar são pancromáticas, dado que fornecem informação 

baseada na energia reflectida num comprimento de onda, tendo sido utilizadas com sucesso 

na cartografia topográfica e de uso do solo, em especial quando se verificam grandes 

diferenças na textura da superfície, tal como entre a água e a terra ou entre a floresta e 

áreas recentemente desarborizadas (Bolstad, 2002). A cartografia dos tipos de coberto 

florestal, de caminhos florestais e de áreas ardidas podem ser obtidas com exactidão 

superior a 75% (Hussin, 1999). Nas imagens radar, para grandes áreas, as áreas não 

florestais (áreas agrícolas, estradas e rede hidrográfica) e desarborizadas (clareiras e 

ardidas) podem ser reconhecidas pela textura e estrutura das imagens (Malysheva et al., 

2000). As áreas recém-cortadas ou antigamente ardidas são reconhecidas desde que sejam 

superiores em área a 1-2 ha (Howard, 1991). 

Enquanto no radar convencional a resolução espectral é função do tamanho da antena o 

SAR permite grandes resoluções com tamanhos de antena moderados (Areu e Toda, 2005). 

O SLAR é uma tecnologia de imagem activa operando no princípio de emissão de impulsos 

curtos registando a reflexão de uma determinada área de terreno. O fornecimento de 

imagens de pequena escala para observações de reconhecimento, particularmente nas 

florestas tropicais com problemas de nebulosidade tem sido uma importante contribuição 

(Howard, 1991). Uma imagem de RADAR adquirida por um sistema com uma certa 

frequência, polarização e ângulo de incidência pode fornecer informação sobre o teor de 

humidade da copa, tipo de vegetação, componentes de biomassa (folhas, ramos, troncos) e 

estrutura da copa (orientação das folhas, IAF, distribuição espacial e geometria dos troncos) 

(Andersen et al., 2006), bem como da densidade (Hussin, 1999). Suárez et al. (s/data), 

referem um sensor radar desenvolvido pelos militares suecos (CARABAS) que permite a 

detecção de alturas de árvores individuais mesmo em áreas com copas densas e adultas. 

Encontram-se em desenvolvimento sistemas activos de laser, como o LIDAR, com 

comprimentos de onda do visível e do infravermelho próximo, embora apresentem menor 
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capacidade que o radar para penetrar as nuvens, fumo ou nevoeiro (Bolstad, 2002). Os 

instrumentos LIDAR podem ser usados para gerar modelos de copa que depois fornecem 

estimativas exactas de parâmetros florestais importantes como a altura do coberto, volume 

do povoamento e estrutura vertical do coberto florestal (Suárez et al., s/ data), dado que os 

impulsos laser são dispersos pelo coberto e solo e a intensidade e tempo de resposta 

podem ser utilizados para estimar a altura do coberto (Figura A7-1). O LIDAR emite a 

radiação electromagnética em ondas ultra-curtas (1-10 µm), com uma resolução geométrica 

maior que o RADAR (micro-ondas), sendo sensível às perturbações atmosféricas. Este 

sistema, análogo ao radar, na medida em que é um sistema activo mas com utilização de 

energia laser, é caracterizado por apresentar uma geometria de iluminação muito controlada 

(Andersen et al., 2006), operando no domínio óptico perto do nadir (Kasischke et al., 2004). 

Mede as distâncias através da determinação do tempo decorrido desde que cada impulso é 

emitido para um objecto e retorna, sendo recolhido por uma antena, o qual é dividido por 

dois e multiplicado pela velocidade da luz (Laes et al., 2006), permitindo que a área de 

estudo esteja infra-amostrada (Ruiz e Arribas, 2005). As informações são organizadas em 

matrizes que fornecem as coordenadas e a altitude do obstáculo atingido e a intensidade de 

retorno do impulso podendo ser interpretados através de técnicas de processamento e 

análise de imagens (Miquelles et al., 2003 in Cunha e Castro e Centeno, 2005) 

Actualmente a maioria dos inventários florestais utilizam um grande trabalho de campo para 

a realização das medições podendo ser necessário dispender vários meses sendo 

amostrados apenas 10 a 25% da área florestal o que se torna dispendioso e inexacto. Com 

esta tecnologia é possível efectuar a medição das características de cada estrato em 

poucas semanas além de fornecer o modelo digital do terreno para as infraestruturas e 

dados hidrográficos, sem a necessidade de recorrer a um inventário tradicional (Ruiz e 

Arribas, 2005). Andersen et al. (2006) referem que a exactidão dos modelos digitais de 

terreno obtidos com o LIDAR é significativamente superior à que se obtém com os métodos 

fotogramétricos aéreos convencionais, considerando as metodologias para extracção de 

informação florestal em duas diferentes escalas, ao nível da árvore individual e da parcela. 

Num estudo desenvolvido por Munt et al. (2005) sobre a aplicação desta tecnologia ao 

coberto vegetal, foi possível concluir que as alturas máximas da vegetação medidas com 

LIDAR são normalmente inferiores às alturas reais, talvez devido à baixa probabilidade de 

que um ponto LIDAR coincida com o ponto mais alto da copa da árvore. Quando as copas 

se apresentam compactas ou onde surgem ramificações bem desenvolvidas podem 

aparecer falsas copas, levando a uma sobre-estimação do número de pés e uma redução 

do diâmetro médio de algumas árvores bem como a ocorrência de formas de copas 

estranhas. 

Num estudo desenvolvido por Diedershagen et al. (s/ data), visando uma abordagem ao 

tratamento automático de alguns parâmetros florestais com recurso ao LIDAR, constatou-se 

que para o delineamento do povoamento se revelou eficaz, dependendo a qualidade dos 
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resultados da estrutura da floresta. Assim, para povoamentos homogéneos o algoritmo 

trabalha bem. Quando os povoamentos são heterogéneos ocorrem diversos erros ou 

inexactidões, provocados por clareiras ou pela dificuldade em separar dois tipos de 

diferentes povoamentos baseado apenas nas suas alturas, havendo sempre a necessidade 

de efectuar uma confirmação ao resultado do delineamento e melhorá-lo manualmente. 

Estes autores sugerem uma melhoria do algoritmo com a combinação do LIDAR com dados 

multi-espectrais, já que estes poderão auxiliar a diferenciação entre povoamentos 

confinantes de diferentes espécies mas que apresentam alturas semelhantes e podem ser 

usados na classificação dos diferentes tipos de povoamentos florestais. Para muitas regiões 

em Portugal, por exemplo, esta solução não parece prática já que os povoamentos são 

frequentemente mistos, podendo as mesmas espécies encontrarem-se misturadas em 

combinações semelhantes o que complicará o delineamento automático. 

Os dados LIDAR são cada vez mais utilizados na área florestal sobretudo para disponibilizar 

informações sobre as medições tridimensionais da estrutura florestal (Tabela 17), sendo a 

possibilidade de penetrar as copas dos povoamentos e cartografar a superfície uma das 

suas propriedades únicas (Jensen, 2000). O seu espectro de aplicação é cada vez mais 

diversificado, desde a identificação de espécies florestais à verificação de qualquer tipo de 

degradação (Santos et al., 2006), sendo uma das mais prometedoras tecnologias em 

detecção remota. 

CARACTERISTICAS FLORESTAIS DERIVAÇÃO LIDAR 

Altura do coberto 

Topografia do sub-coberto 

Distribuição vertical das superfícies interceptadas 

Obtenção directa 

Biomassa superficial 

Área basal 

Diâmetro médio do tronco 

Perfil foliar vertical 

Volume coberto 

Densidade 

Modelação 

Índice de área foliar 

Diversidade de formas de vida 

Fusão com outros sensores 

Tabela 17 - Contribuições potenciais da detecção remota Lidar para aplicações florestais (Fonte: 
Dubayah e Drake, s/ data) 

 

Os sistemas comerciais de cartografia laser têm sido utilizados principalmente na recolha de 

dados sobre a altimetria pois o intervalo de tempo entre a produção do impulso laser e o 

forte retorno do sinal pode ser utilizado, sabendo-se a altitude de voo, para calcular a 

altitude em cada impulso (Bolstad, 2002). No início dos anos 90 começaram a ser 

desenvolvidas pela NASA técnicas e algoritmos para a medição da estrutura vertical e altura 

da vegetação que foram posteriormente validadas com medições no terreno (Dubayah et al, 

2001). Considera-se que poderão ser avaliadas directamente a altura da vegetação, a 
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distribuição vertical do coberto, o volume da copa e a topografia do sob-coberto, a biomassa 

por modelação e dedução, a diversidade e distribuição vertical da folhagem e a densidade 

das árvores dominantes e, por fusão com outros sensores ópticos passivos, térmicos ou de 

radar, a área ocupada pelas copas ou o índice de área foliar. A maioria dos sistemas laser 

são transportados a bordo de aviões embora seja possível a aquisição de dados a partir de 

satélites. Andersen et al. (2006) refere um estudo onde foram encontradas fortes 

correlações entre as predições obtidas com LIDAR e os valores medidos no campo para 

alguns parâmetros de inventário, incluindo a área basal (R2=0.91), volume de madeira 

(R2=0.92), altura dominante (R2=0.96) e biomassa (R2=0.91). 

4.6 PERSPECTIVAS FUTURAS DE UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE NO IFN 
Embora a utilização da informação multiespectral, disponibilizada por satélites, ainda não 

tenha produzido resultados significativos, existem fortes potencialidades na aplicação das 

imagens de satélite no inventário. Actualmente são utilizadas para grandes áreas, sendo, 

em alguns casos, ideal a combinação de imagens (escala pequena) de satélite de média 

com os de grande resolução ou fotografias aéreas (grandes escalas) na avaliação e 

monitorização da estrutura florestal (área basal, biomassa, índice de área foliar, densidade, 

área coberta pelas copas), função e composição da vegetação. Giannetti et al. (2003) 

confirmam o bom nível de capacidade de discriminação e confiança dos dados 

multiespectrais de grande resolução em aplicações florestais.  

Peterson et al. (1999) considera que as imagens de satélite poderão ser integradas com 

sucesso no ordenamento florestal como uma primeira aproximação na avaliação dos 

recursos, pois nestes casos, e particularmente as novas imagens de alta resolução, poderá 

não ser necessária a interpretação com métodos digitais complexos. Assim, poderão ser 

utilizados métodos fotointerpretativos simples e semelhantes aos utilizados na fotografia 

aérea, na classificação do tipo de coberto para grandes áreas, como base cartográfica, no 

estudo de recursos de alto valor, como ecossistemas críticos, habitats, povoamentos de 

espécies exploradas em longas rotações e na educação. Refere ainda como razões para 

que não tenha sido amplamente utilizada na área florestal as capacidades técnicas, tidas 

como insuficientes, o custo de aquisição e interpretação das imagens de satélite e a escala 

da informação, que se mostra desadequada para responder a muitas das questões 

operacionais que se colocam ao gestor. 

Os países encontram-se hoje perante um dilema na medida em que aumenta a procura de 

informação sobre os recursos florestais, que se pretenderia com uma periodicidade anual, 

sendo os recursos financeiros disponibilizados para a realização dos inventários florestais 

mais limitados. Os inventários são muito dispendiosos dado que a informação não é 

automaticamente extraída, tendo-se registado nos últimos 20 anos um interesse crescente 

na diminuição dos custos pela redução do tempo de esforço, o que passa pelo aumento da 

utilização das imagens de satélite. A viabilidade da sua utilização passa, assim, 

necessariamente pela demonstração da sua viabilidade económica. Quando se considera a 
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utilização das imagens de satélite em inventário florestal dever-se-à ter em linha de conta os 

custos e os benefícios, isto é, será que a redução dos custos com o trabalho de campo é 

compensada com os ainda elevados custos com a aquisição, pré-processamento e 

interpretação das imagens? A utilização das imagens de satélite justificar-se-à em todas as 

circunstâncias ou deverá restringir-se a determinadas aplicações florestais? Estas são 

algumas das questões que desde logo se poderão colocar quando se pensa na substituição 

da utilização das fotografias aéreas no inventário florestal. 

Se se reconhece que a sua utilização constitui um beneficio, as questões que se levantam 

são que tipo de imagem ou qual a resolução espacial, espectral, radiométrica ou temporal 

mais adequada? Para responder a estas questões procuraremos efectuar uma breve 

análise aos custos das imagens que potencialmente serão utilizadas em inventário florestal.  

Tomppo e Czaplewski (2002) analisaram a possibilidade de efectuar um inquérito mundial 

sobre os recursos florestais com base na detecção remota, independentemente dos 

inventários florestais nacionais tradicionais. Estes inquéritos necessitam de ser sustentados 

por observações e medições de campo, sendo necessário para cada imagem o mínimo de 

parcelas. Os parâmetros que podem ser estimados por um inquérito baseado na detecção 

remota dependem da amostragem no terreno. Os que exigem um grande controlo de 

qualidade com medições minuciosas no terreno são as áreas, os tipos de floresta, o volume 

da madeira em pé e a biomassa lenhosa. As Tabelas 18 e 19 retratam, de uma forma 

indicativa, os custos estimados para um IFN com recurso a imagens de satélite e o custo de 

um inventário tradicional. Foram consideradas as taxas de câmbio de referência do Banco 

Central Europeu e Banco de Portugal de 30-10-2007 (1 € = 1.4407 US$). 

REGIÃO NÚMERO DE IMAGENS NECESSÁRIAS CUSTO (1000 €) 

 MODIS, 
cobertura 
completa 

Landsat, 
cobertura 

de 10% 

Ikonos, 
cobertura 
de 0,1% 

Ikonos, 
cobertura 

de 10% 

Landsat, 
cobertura 

de 10% 

Ikonos, 
cobertura 
de 0,1% 

Ikonos, 
cobertura 

de 1% 

Africa 6 97 331 3 309 40.3 660.0 6241.4 

Ásia 6 100 343 3 428 41.6 684.4 6465.6 

Europa 4 73 251 2 511 30.5 501.1 4736.6 

América 
do Norte 

e 
Central 

4 69 237 2 374 29.2 474.1 4479.1 

Oceania 2 28 94 943 11.8 188.1 1779.7 

América 
do Sul 

3 57 195 1 950 23.6 389.4 3678.1 

Total 25 424 1 452 14 516 177.0 2897.1 27380.5 

Tabela 18 – Exemplo do número de imagens necessárias e custos estimados para um inventário por 
detecção remota com diferentes tipos de resolução e amostragem (Fonte: Tomppo e Czaplewski, 

2002) 

 

Pela análise destas Tabelas poderemos verificar que para uma cobertura mundial de 10% 

seriam necessárias 400 a 450 imagens Landsat, com um custo estimado em 177 000 €. O 
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custo de um inquérito, baseado exclusivamente em medições de campo, rondaria os 70.6 

milhões de euros. Assim, concluem que um inventário florestal baseado em imagens de 

grande e muito grande resolução poderá satisfazer as necessidades de um eventual 

inventário florestal mundial por detecção remota com custos moderados. 

Região Área 
(milhões ha) 

Área florestal 
(milhões ha) 

Área da 
parcela (ha) 

Número de 
parcelas de 

campo 

Custos 
estimados 

(1000 €) 

Africa 2 978 650 13 692 69 221 21140.4 

Ásia 3 085 548 28 540 30 010 9165.7 

Europa 2 260 1 039 28 268 44 751 13667.0 

América 
do Norte 
e Central 

2 137 549 27 814 27 421 8374.4 

Oceania 849 198 25 960 10 898 3328.2 

América 
do Sul 

1 755 886 21 648 49 035 14975.4 

Total 13 064 3 869 - 231 336 70651.1 

Tabela 19 – Exemplo do número de parcelas e seus custos num inventário mundial com utilização 
apenas de dados de campo (Fonte: Tomppo e Czaplewski, 2002) 

 

A imagem de satélite pode ser financeiramente competitiva com as fotografias aéreas em 

muitas aplicações, especialmente quando se pretende a cobertura de grandes áreas, 

devendo ainda ser considerados os custos indirectos com o processamento da imagem, que 

podem ser significativos, pois é necessário investir em recursos consideráveis para adquirir 

a capacidade de processar e interpretar as imagens de satélite, além de consumirem uma 

apreciável quantidade de tempo, e deverá ainda ser incluída a verificação de campo, pelo 

menos na fase inicial de desenvolvimento (Peterson et al., 1999). Ainda segundo este autor, 

sendo a imagem de satélite suficiente para monitorizar extensas classificações de uso do 

solo e mudanças bruscas ou significativas, a limitada resolução espacial e espectral ainda 

limita a possibilidade dos florestais de detectar diferenças de uso do solo como a 

fragmentação florestal, o que é particularmente significativo para distinguir tipos de espécies 

em florestas complexas. Lin e Päivinen (2000), in Nelson (2005), consideram as condições 

de terreno irregulares, a resolução baixa e o efeito de sombra provocado pela nebulosidade 

como algumas das limitações à utilização dos satélites nos inventários florestais europeus, 

concluindo que ainda não existe uma evidência suficiente que demonstre a 

operacionalidade da informação florestal obtida por detecção remota. Brandtberg e Warner 

(2006) indicam ainda a iluminação relativamente uniforme como uma vantagem das 

imagens de satélite. 

Holopainen e Kalliovirta (2006) sugerem que o tipo mais adequado de imagem de detecção 

remota para o planeamento florestal na Finlândia são as fotografias aéreas digitais e as 

imagens de satélite para inventários de grandes superfícies (inventários florestais nacionais, 

por exemplo), indicando como vantagens das imagens de satélite de média resolução, 

relativamente às fotografias aéreas, o seu baixo custo de aquisição por unidade de área e a 
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sua alta resolução espectral. Face à grande diversidade e fragmentação da paisagem em 

grande parte do País é necessário utilizar imagens multiespectrais com resoluções entre 30 

e 10 metros, sendo a qualidade da correcção geométrica muito importante.  

Na 4ª Revisão do IFN em Portugal foram adquiridas fotografias aéreas digitais para a 

totalidade do território. Não estando ainda publicados os valores finais oficiais, estima-se 

que o custo total da realização deste inventário, sem considerar o trabalho de 

fotointerpretação, o software e a ortorectificação, rondará os 2.14 milhões de euros. Desta 

verba, cerca de 70% corresponderá ao trabalho de campo32 e 25.5% ao custo do voo. Estes 

valores deverão ser encarados como um indicador.  

Ao contrário de algumas visões pessimistas que alguns autores apresentam relativamente à 

possibilidade de utilização das imagens de satélite na avaliação de parâmetros florestais, 

indicando-as preferencialmente para utilização de áreas extensas, sujeitas a uma gestão 

não intensiva e com pouca diversidade do coberto arbóreo, Lopes (2004) considera que, 

embora não se possa esperar que, de acordo com as características da floresta portuguesa, 

as imagens de satélite substituam os processos tradicionais de inventário florestal, o 

aparecimento de imagens com uma resolução muito superior, se comparada com as 

imagens Landsat e SPOT, poderá revolucionar os resultados até agora obtidos já que uma 

resolução de 5 m passa a funcionar como uma fotografia aérea. Com efeito, como refere 

Kayitakire (2006), os dados dendrométricos podem ser obtidos a partir destas imagens com 

níveis de erro comparáveis aos dos inventários de campo, constituindo-se os dados de 

campo como uma referência para a calibração e validação dos modelos. Brandtberg e 

Warner (2006) consideram, no entanto, que os píxeis de 0.67 m do QuickBird e 1 m do 

IKONOS serão provavelmente demasiado grosseiros para muitas aplicações podendo o 

lançamento de sensores de 0.5 m vir-se a constituir como um importante desenvolvimento.  

No entanto, o custo de utilização das imagens de muito grande resolução é ainda muito 

elevado, como poderemos constatar na Tabela 20 quando confrontado com imagens de 

menor resolução como o Landsat (o território de Portugal Continental é coberto com 8 

imagens), pelo que, desde que baixe, poderão constituir uma alternativa válida à fotografia 

aérea. A comparação de preços entre a fotografia aérea e os satélites de muito grande 

resolução tem dado origem a um debate controverso na comunidade científica. O preço das 

imagens do IKONOS é o mesmo para imagens pancromáticas e multi-espectrais, sendo 

menor para imagens não ortorectificadas ou que tenham mais de 6 meses. Assim, e 

enquanto se mantiverem os preços a aquisição de imagens de muito grande resolução só 

se justificará para a realização de levantamentos que exijam uma grande precisão.  

Sendo Portugal um país com uma boa cartografia e, até agora, com disponibilidade de 

aquisição de fotografias aéreas a utilização de imagens como as do Landsat tem-se dirigido 

para a determinação de áreas anualmente ardidas, o que permite para estes aspectos uma 

rápida actualização dos inventários florestais. Nos países caracterizados por apresentarem 

                                                 
32 Os custos do inventário de campo variam com o país mas a média em 2004 rondou os 9.2 € na 
Finlândia, sendo a área anualmente analisada nos últimos anos neste país na ordem de 1 milhão ha. 
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áreas extensas e consequente dificuldade em obtenção de fotografias aéreas, com 

inventários desactualizados ou inexistentes a utilização das imagens de satélite revela-se 

indispensável à estratificação e delineamento de amostragens. Com a nova metodologia 

adoptada na última revisão do IFN em Portugal, nomeadamente na instalação de parcelas 

permanentes de inventário estarão criadas as condições para se efectuar uma 

monitorização anual dos recursos florestais, podendo as fotografias aéreas digitais serem 

substituídas com vantagem por imagens de satélite na estratificação e no suporte ao 

delineamento da amostragem. Já no que se refere à determinação dos parâmetros que são 

levantados num IFN pensamos que será possível a curto prazo que possa vir a ser 

efectuado com recurso a tecnologias laser como o LIDAR, que possibilitam a medição 

directa das dimensões físicas dos objectos. 

SATÉLITE TIPO DE IMAGEM ÁREA 
MINIMA (Km2)

CUSTO 
(€/Km2) 

CUSTO 
TOTAL (€) 

Landsat 7 Com ortorectificação 6724 0.11 711.5 

Pancromático (10 m); 
Multiespectral (20 m) ** 

0.53 1900.0 

SPOT 
Pancromático (5 m); 
Multiespectral (10 m) ** 

3600 

0.75 2700.0 

Pancromática (1 m) e multi-
espectral (4 m) sem 
ortorectificação (Geo) 

12.49 1511.29 

Pancromática (1 m) e multi-
espectral (4 m) sem 
ortorectificação ** (Geo) 

4.86 588.06 
IKONOS 

Pancromática (1 m) e 
multiespectral (4 m) com 
ortorectificação (Pro) 

121 

20.13 2435.73 

QuickBird Pancromática (0.6 m) e 
multiespectral (2.44 m) 

272.25 15.27  

IRS 1C/1D Pancromática e multi-
espectral (5 m), ortorectificada

4900 0.55 2695.0 

** Imagens de arquivo (com mais de 6 meses) 

Tabela 20 – Relação de preços actualmente praticados na venda de imagens de alguns satélites 
(Fonte: LAND INFO, 2007; Spot Image, 2004) 

 

Se considerarmos apenas a exactidão da detecção remota os campos de desenvolvimento 

mais promissores são, como refere Holopainen e Kalliovirtta (2006), os que se relacionam 

com a medição directa das características dos objectos. É um exemplo a utilização da 

tecnologia laser com base em plataforma aérea incluindo-se nas suas aplicações a 

determinação dos volumes e alturas médias dos povoamentos, a determinação do volume e 

altura das árvores individuais, a classificação das espécies arbóreas e a detecção do 

arvoredo cortado. A exactidão das medições efectuadas com esta técnica ao nível da 

árvore, da parcela e do povoamento são muito semelhantes ou mesmo melhores que as 

que se obtêm com os inventários de campo tradicionais. 
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5 CONCLUSÕES 
 
O sector florestal em Portugal é, do ponto de vista económico, de grande importância, não 

tendo sido, no entanto, devidamente enquadrado em políticas de ordenamento e de 

desenvolvimento adequadas. Com efeito, a floresta apresenta-se frequentemente 

desordenada, deficientemente infra-estruturada e, em grande parte do país, excessivamente 

fragmentada.  

A ausência de políticas florestais consistentes levou, assim, a que a nossa floresta se 

caracterize por apresentar graves problemas na distribuição espacial das principais 

espécies, dominando extensas áreas contínuas de resinosas no Norte e Centro e de 

folhosas de rápido crescimento.  

Nos anos 90 foi dado um passo importante com a aprovação por unanimidade na 

Assembleia da República da Lei de Bases para a Politica Florestal. Seguiram-se-lhe outros 

diplomas importantes como o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta 

Portuguesa e, mais recentemente, a Estratégia Nacional para as Florestas. Dominando no 

território nacional o minifúndio, a criação das Zonas de Intervenção Florestal poderão criar 

condições para contrariar o progressivo abandono a que têm sido votados os espaços 

florestais do interior rural. 

Este progressivo abandono tem, aliás, sido apontado como uma das causas dos efeitos 

devastadores provocados pelos incêndios florestais que se têm vindo a agravar nos últimos 

anos. As alterações provocadas pelos incêndios, mas também pelos cortes de arvoredo e 

pelas novas arborizações, levam a que seja indispensável uma actualização permanente do 

coberto florestal. 

No processo de planeamento é indispensável o conhecimento do estado actual da floresta. 

Esse conhecimento só é possível com a realização de inventários florestais. O 

desenvolvimento de um inventário florestal de escala nacional ou mesmo regional comporta 

um elevado investimento em recursos humanos e materiais, o que tem dificultado uma 

maior periodicidade na sua realização, que na maioria dos países é em média de 10 anos. A 

crescente necessidade de conhecimento da evolução e monitorização dos recursos 

florestais e os compromissos assumidos com a assinatura do Protocolo de Quioto, obrigam 

a uma redução nessa periodicidade pelo que a tendência tem sido o desenvolvimento de 

um inventário florestal contínuo, o que obriga necessariamente a uma evolução nas técnicas 

de amostragem e na crescente utilização das imagens de satélite. 

A detecção remota por imagens de satélite permite a monitorização dos ecossistemas 

terrestres a várias escalas temporais e espaciais e tem sido utilizada na estratificação 

florestal (com bons resultados em áreas com relevos acentuados) e na cartografia do uso 

do solo, ou na estimação da altura das árvores como acontece na Suécia. Os sistemas 

ópticos de detecção remota constituem uma fonte de informação importante sobre a 
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quantidade de folhagem e suas propriedades bioquímicas, sendo os sistemas de 

microondas uma alternativa válida na informação da biomassa e estrutura vertical de um 

povoamento florestal.  

Neste trabalho procurou-se analisar a potencialidade da utilização da imagem de satélite, 

nomeadamente com sensores ópticos, no inventário florestal nacional. Da pesquisa 

bibliográfica efectuada ressaltam, em nossa opinião, quatro ideias-chave: 

• A viabilidade de utilização da imagem de satélite de média e alta resolução na fase 

de estratificação e de apoio à elaboração de cartografia de uso do solo. A sua 

utilização permitirá, assim, substituir com vantagem as fotografias aéreas 

tradicionais, particularmente em áreas grandes e mais homogéneas; 

• A realização de inventários florestais contínuos poderá ser viabilizada com a 

utilização das imagens de satélite; 

• Necessidade de efectuar mais investigação sobre a avaliação de variáveis 

dendrométricas com as imagens de muito grande resolução; 

• A combinação de duas ou mais fontes de informação poderá melhorar a exactidão 

nas estimações efectuadas.  

Portugal foi um dos primeiros países a nível europeu a utilizar fotografias aéreas digitais, o 

que constituiu um avanço importante na técnica de detecção remota que vinha a ser 

utilizada no Inventário Florestal Nacional. Registaram-se igualmente melhorias significativas 

na sistematização do trabalho e na sua base científica. 

A actualização das existências, que se pretende atingir com uma maior periodiocidade, 

poderá ser conseguida, com custos razoáveis, com a utilização de imagens de satélite de 

média resolução ou, quando se tornarem mais acessíveis do ponto de vista económico, de 

muito grande resolução. Esta situação não será tão inovadora já que nos países 

escandinavos como a Finlândia e Suécia as áreas florestais são anualmente cobertas por 

imagem de satélite de média resolução (10 – 30 m). Por outro lado, anualmente são 

adquiridas pela Direcção-Geral dos Recursos Florestais imagens de Landsat para 

elaboração da Cartografia de Áreas Ardidas o que poderia ser igualmente utilizado para, de 

uma forma mais ampla, efectuar uma actualização do coberto, sem custos adicionais na 

aquisição e pré-processamento das imagens. 

Embora a detecção remota com satélite possa ser relacionada com algumas características 

ao nível dos povoamentos florestais, a resolução espacial dos satélites tem-se revelado 

demasiado pobre para detectar totalmente algumas características como a composição de 

espécies com elevados níveis de exactidão. Tal significa que, no curto prazo, se deverão 

manter as medições de campo. 

A maioria dos países europeus possui já um Inventário Florestal Nacional podendo-se 

afirmar que a metodologia que foi utilizada na última Revisão em Portugal se encontra 

perfeitamente enquadrada com as metodologias dos restantes países, sendo relativamente 

a alguns mais avançada, nomeadamente pela utilização da fotografia aérea digital. A 
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utilização da imagem de satélite ainda não é extensível ao inventário sendo mais utilizada 

na cartografia da susceptibilidade à propagação dos fogos florestais. 

Parece-nos, pois, que será essa a principal diferença relativamente aos países tidos como 

de referência embora, e nunca será de mais realçar, a utilização da fotografia aérea digital 

constitua um importante salto qualitativo e que poderá servir de transição para a utilização 

da imagem de satélite. 

A monitorização permanente dos espaços florestais não parece ser exequível com a 

metodologia que tem vindo a ser efectuada dados os elevados custos associados à 

realização de um Inventário Florestal Nacional.  

Por outro lado, a estimação das principais variáveis dendrométricas calculadas num 

inventário florestal não apresenta ainda valores de exactidão aceitáveis com as imagens de 

satélite, o que torna necessária a realização de medições de campo.  

Face a estas realidades parece-nos que no curto prazo se deveria apostar numa 

substituição da fotografia aérea digital pelas imagens de satélite de média e alta resolução, 

sendo efectuada uma cobertura anual, com a consequente elaboração de uma cartografia 

actualizada do uso do solo. A medição das variáveis dendrométricas nas parcelas 

permanentes que foram instaladas na última revisão seria efectuada numa percentagem do 

território para que em cada período de 5 anos fosse coberta a totalidade da rede. 

Seria interessante efectuar estudos com imagens de muito grande resolução ou com 

tecnologias emergentes como o LIDAR para algumas das parcelas permanentes de forma a 

tentar encontrar correlações significativas para alguns dos atributos florestais, o que 

permitiria a médio prazo uma gradual redução do trabalho de campo e, consequentemente, 

dos custos de implementação de um Inventário Florestal Nacional contínuo.  
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ANEXOS 
ANEXO 1 – CARTA DOS ARVOREDOS DE PORTUGAL 
 

(Fonte: Gomes, 1878) 
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ANEXO 2 – OCUPAÇÃO DO SOLO PARA A NUT III – ALTO ALENTEJO 
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ANEXO 3 – ERROS DE AMOSTRAGEM NO IFN EM PORTUGAL  
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Anexo 3. 1 - Erros de amostragem nas áreas (Fonte: Tomé, 2007a) 
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ANEXO 4 – CARACTERIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS FLORESTAIS NACIONAIS 
 

ESPANHA 

O projecto de Inventário Florestal Nacional, iniciado em 1962/63 em províncias 

experimentais, visava proporcionar ao nível provincial uma informação sobre superfícies, 

número de árvores, volume em pé e crescimento anual do material lenhoso. Na sua 

elaboração foram utilizadas fotografias aéreas e a respectiva foto-interpretação, introduzida 

uma amostra estatística dos inventários florestais e efectuado o processamento informático 

dos dados.  

A metodologia consistia numa amostragem pontual em duas fases, obtendo-se na primeira 

a caracterização das superfícies, o que obviava a falta de uma cartografia florestal que 

servisse de base para a delimitação dos povoamentos, e na segunda os valores 

dendrométricos. As parcelas eram localizadas através de técnicas de foto-interpretação “no 

local” com um erro muito baixo que não ultrapassava os 15 metros, sendo a amostragem 

aleatória, com um raio variável com base no modelo de Bitterlich (Bombin, 2005). 

O 2º IFN teve lugar no período de 1986-1995 (Aranguren e Casado, 1997), tendo como 

objectivos principais proporcionar informação actualizada e contínua e constituir uma base 

de dados de fácil acesso que servisse de apoio à planificação e gestão dos recursos 

florestais (Sanz, 1997). Como novidades metodológicas relativamente ao inventário anterior 

salienta-se: 

• Uma distribuição das superfícies de acordo com os vários tipos de solo com utilização 

de cartografias temáticas; 

• Em todas as fases do projecto ter-se-iam em linha de conta a actual organização do 

país em comunidades autónomas, embora a unidade básica de informação fosse 

a província, deixando em aberto a possibilidade de proporcionar dados ao nível 

da comarca; 

• Distribuição sistemática das parcelas de amostragem, composta por 4 sub-parcelas 

de 5, 10, 15 e 25 m de raio (Bravo et al., 2002), segundo uma malha kilométrica; 

• Concepções do inventário como um “continuum” com ciclos de repetição de 10 anos, 

pelo que as parcelas tenderiam a ser permanentes; 

• Recolha de dados em parcelas circulares de raios múltiplos em substituição das 

parcelas móveis de Bitterlich; 

• Recolha de outros parâmetros como a regeneração, vegetação, tipo de solo, 

fenómenos erosivos, distribuição espacial, entre outros; 

• Criação de uma base de dados, designada de SINFONA, para o inventário e gestão 

florestal utilizando um Sistema de Informação Geográfico. 
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O processo do 2º IFN compreendeu três fases (Bombín, 2005): 

• Preparatória, tendo como base a Carta de Culturas e Aproveitamentos (MCA) 

digitalizada e como cartas cartográficas de referência as do Instituto Cartográfico 

Nacional (IGN) que se encontram à escala 1:200 000; através de SIG são 

seleccionadas todas as parcelas a levantar no campo, através da intersecção da 

cobertura de malha kilométrica com a área florestal cartografada no MCA, 

adicionando as características principais da parcela para que as equipas de 

campo efectuassem a sua validação. 

• Recolha de dados de campo através de foto-interpretação de fotografias aéreas. A 

amostragem das árvores dividia-se em árvores tipo, sub-amostra onde eram 

medidos uma série de parâmetros dendrométricos, árvores maiores (diâmetro 

superior a 75 mm) onde eram medidos diâmetros e alturas e árvores de diâmetro 

normal (inferior a 75 mm) apenas sendo quantificado o seu número. Tendo sido 

efectuado o levantamento de mais de 90 000 parcelas, que implicaram 

igualmente uma análise de campo, foi possível avaliar o estado da floresta 

espanhola. 

• Processamento de dados, realizado segundo um duplo processo - cartográfico e 

dendrométrico.  

Ao contrário do 1º IFN, onde a árvore era a figura principal, e do 2º IFN, que envolvia 

apenas o povoamento florestal, o 3º IFN, cujos trabalhos se iniciaram em 1996, foi 

desenhado para os sistemas florestais alargando a amostragem a áreas desarborizadas e 

utilizando Sistemas de Posicionamento Global (GPS) para a identificação e acesso às 

parcelas de amostragem, bem como outras tecnologias que permitam uma recolha e 

transmissão mais eficiente dos dados recolhidos. 

Sanz (1997) refere como objectivos gerais a informação estatística homogénea e adequada 

sobre o estado e evolução dos ecossistemas florestais, a coordenação das políticas 

florestais e de conservação da Natureza, a construção de um Sistema de Informação (SI) de 

fácil acesso e o estabelecimento de uma rede europeia de informação e comunicação 

florestal e ambiental.  

Como objectivos específicos destaca: 

• A quantificação estatística das existências da biomassa através de dados biométricos; 

• Proporcionar indicadores para interpretar racionalmente a regeneração, a fauna e 

flora características, a fisiografia, o solo, entre outros factores, e as relações 

mútuas; 

• A avaliação da produtividade do biótopo; 

• Estudo da biodiversidade dos ecossistemas inventariados; 

• O conhecimento dos aspectos relacionados com a erosão, incêndios e estado 

fitossanitário; 
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• A análise da economia e emprego do sector florestal; 

• Obtenção de dados para o cálculo dos índices de medição do desenvolvimento e 

gestão sustentável; 

As novidades metodológicas introduzidas neste 3º IFN foram, segundo Bombín (2005): 

• Utilização de uma cartografia própria, o Mapa Florestal de Espanha (MFE) à escala 

1:50000. Este não tendo a tradição do IFN como um projecto de tipo continuo e com 

um objectivo indicador dos recursos da propriedade possui uma grande tradição 

que remonta a 1868 quando foi elaborado o primeiro MFE, o que torna necessária a 

sua actualização a partir de fotografias aéreas e/ou imagens satélite; 

• O levantamento das parcelas existentes do 2º IFN, à qual se juntaram as parcelas que 

incidiram em novas áreas arborizadas e excluindo-se as que passaram para área 

não florestal nos últimos 10 anos; 

• A utilização de aparelhos de recolha de dados electrónicos; 

• Aumento considerável dos parâmetros de medição para obter novos indicadores; 

• Reestruturação dos resultados com a inclusão de quatro partes inovadoras; 

• Publicação dos dados em papel e formato digital, com uma aplicação informática para 

exploração da informação. 

Assim, a metodologia utilizada é idêntica à do 2º IFN envolvendo três fases: preparatória, 

recolha dos dados no campo e processamento dos dados. A cartografia foi elaborada 

simultaneamente com o IFN havendo uma validação de campo exaustiva (20 a 30% das 

manchas). A unidade territorial de base da informação é a província. 

No que diz respeito ao tratamento dos dados, análogo ao processo utilizado no 2º IFN para 

os dados gerais de cálculo de existências, as novidades mais importantes são a introdução 

de novas áreas de estudo como a biodiversidade, a valorização económica, as 

comparações de inventários e os indicadores pan-europeus de gestão sustentável da 

floresta. A periodicidade entre os inventários, a partir do 2º IFN, começou a ser de 10 anos. 

 

FRANÇA 

Criado em 1958 tem como objectivo o inventário permanente dos recursos florestais 

nacionais desenvolvendo as operações de uma forma cíclica com um período de 12 anos. È 

administrado por um conselho de administração de 23 membros e é composto por uma 

direcção, responsável pela definição das metodologias, acompanhamento dos trabalhos de 

inventário e pelo tratamento e análise dos dados, e por 5 serviços interregionais que têm por 

missão efectuar os inventários de um sector do território nacional.  

Até 2004 a execução do inventário departamental consistia numa sequência de operações 

que se desenvolviam num período de 3 a 5 anos: estudo prévio, com a recolha dos dados 

externos e especificação das nomenclaturas e protocolos operacionais, cobertura aérea em 
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grande escala e cartografia dos limites das áreas florestais, tipos de propriedade e tipos de 

formação vegetal. 

Através das fotografias aéreas era feita a cartografia do uso do solo e a actualização das 

cartas departamentais existentes. A delimitação dos tipos de formação vegetal era feita 

sobre as cartas topográficas ou ortofotográficas, o que por vezes exigia o recurso à análise 

estereoscópica das fotografias, sendo depois efectuada a análise estatística sobre as fotos 

por interpretação dos pontos de uma malha; as informações estatísticas referentes ao 

coberto florestal eram então feitas de acordo com uma grelha sistemática, definida para 10 

anos, de 1 ponto por cada 100 ha para o conjunto do território francês (IFN, 2005), sendo 

1/10 desses pontos analisados anualmente. 

Os pontos a analisar, identificados sobre a fotografia aérea ou ortofotomapa e constituindo a 

primeira fase do inventário, eram localizados no terreno de uma forma precisa cumprindo as 

medições a efectuar no campo, e que constituíam a segunda fase do inventário, um 

conjunto de regras definidas num Manual de Campo. A partir de 1992 foram incluídos neste 

manual indicadores sobre as características do meio (topografia, solo, levantamento 

floristico).  

A partir de Novembro de 2004 a metodologia foi alterada sendo feita anualmente uma 

análise por todo o território, com uma grelha de pontos definida de uma forma sistemática 

com 1 ponto por cada 1000 ha, sendo a de base de nível 0 a qual é utilizada na primeira 

fase (foto-interpretação); os resultados anuais poderão ser explorados ao nível nacional e 

os regionais poderão ser obtidos pela agregação de dados referentes a 3 anos, em média, 

de acordo com a dimensão das regiões. Esta amostra de base é temporária. O dispositivo 

completo e de organização sistemática prolonga-se por 10 anos (Figura A4-1) a fim de 

permitir uma descrição global baseada numa densidade de 1 ponto por 100 ha (IFN, 2005). 

Uma amostra de nível n+1 é constituída por metade dos pontos de uma de nível n, sendo 

obtida ao fixar um ponto em cada dois ao longo de cada linha em quicôncio. 

Em 2005, com a aplicação da nova metodologia de inventário, os levantamentos de campo 

foram realizados por fracções anuais (de Novembro do ano n-1 a Outubro do ano n) para a 

totalidade do território, tendo-se efectuado medições em 10 071 pontos de amostragem, 

sendo 6 911 pontos nas florestas de produção. 

Todas as fases que constituem o desenvolvimento do IFN foram informatizadas, criando-se 

um conjunto de aplicações, destinadas aos controladores, às equipas de terreno e aos 

verificadores que efectuam a última validação dos resultados obtidos. A divulgação dos 

resultados assenta em quatro bases de dados de âmbito nacional: 

• Um conjunto de fotografias aéreas cobrindo vários ciclos de inventários sendo as mais 

recentes disponibilizadas em formato numérico e georeferenciado. Para o 

inventário de 2005 o IFN apoiou-se no programa desenvolvido pelo IGN, 

organismo público responsável para a constituição de um referencial a grande 

escala, actualizado todos os 5 anos 
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• Uma base de dados cartográfica para a totalidade do território metropolitano à escala 

de 1/25 000 

• Uma base de dados estatística relativa ao inventário geral da floresta de produção, 

cobrindo igualmente vários ciclos de inventários e reagrupando os dados 

dendrométricos e eco-floristicos recolhidos no campo 

• Bases de dados estatísticas relativas aos inventários especiais efectuados em certos 

departamentos 

 

Figura A4-1 – Malha da distribuição espacial sistemática de nível 1 a 3 para o decénio (Fonte: IFN, 
2005) 

 

 

ALEMANHA E ÁUSTRIA 

Com uma área florestal de cerca de 11,1 milhões de hectares, os povoamentos de folhosas 

representam cerca de 1/3 da área florestal total na Alemanha. Cerca de metade da área 

florestal total é gerida pelos Estados ou Municipalidades Federais e cerca de 44% desta 

área é privada (Tokola, 2006a). Não existindo florestas virgens existe neste país uma 

grande preocupação com os danos principalmente provocados pela poluição atmosférica e 

tempestades. 

Os inventários florestais são efectuados com uma periodicidade de 10 anos, estando 

divididos como um instrumento de planeamento de médio prazo em três componentes: a 

primeira diz respeito à monitorização dos procedimentos de corte, a segunda envolve a 

recolha de dados, como a taxa de crescimento, o acréscimo e a altura das árvores, a 

distribuição das espécies, etc., enquanto que a terceira envolve o planeamento para a 

próxima década (Diedershagen et al., s/ data). Assim, o termo inventário florestal refere-se 

normalmente à segunda componente. 

De acordo com a dimensão e importância do inventário na politica florestal empresarial e 

gestão económica das florestas são considerados vários métodos indicados na Tabela A4- 
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1, constituindo o trabalho de campo uma importante fonte de dados; a utilização da 

detecção remota está limitada a fotografias aéreas ou ortofotomapas com objectivos de 

actualizações, para cartografia e definição dos estratos florestais no âmbito do planeamento 

da gestão florestal.  

 

NÍVEL DE 
INVENTÁRIO 

MÉTODO DE 
INVENTÁRIO 

OBJECTIVOS E VARIÁVEIS 

 Inventário Florestal 
Nacional 

Área Florestal e estudo do acréscimo de volume 

Nacional Inventário Nacional de 
Danos Florestais 

Inventário dos danos florestais 

 Estudo Nacional das 
condições do solo 

Avaliação da condição do solo 

 Planeamento da 
estrutura florestal 

Inventário dos atributos florestais importantes ao 
planeamento regional do uso do solo 

Regional Cartografia das funções 
florestais 

Registo das funções florestais, descrevendo as 
várias funções das áreas florestais individuais 

 Cartografia dos biótopos 
florestais 

Registo e localização dos biótopos existentes na 
floresta 

Empresas 
Florestais 

Cartografia do tipo de 
local 

Registo das condições naturais locais nas 
propriedades privadas constituindo a base para o 

planeamento silvícola  

 Ordenamento florestal Disponibilizar um apoio interno à informação, 
controlo e planeamento das empresas florestais 

Tabela A4- 1 – Métodos de Inventário utilizados nos vários níveis de ordenamento na Alemanha 
(Fonte: Tokola, 2006a) 

 

O primeiro IFN na Alemanha foi efectuado em 1986/90 tendo-se desenvolvido a maior parte 

dos trabalhos de campo para o segundo em 2001/2002, com publicação dos resultados em 

2004; a recolha de dados para este 2º IFN foi feita em parcelas de campo permanentes 

seleccionadas a partir de cerca de 44 000 clusters (grupo) de 150 x 150 metros, com base 

numa amostragem sistemática e assentes numa grelha de 4 x 4 Km, 2,83 Km x 2,83 Km ou 

2 x 2 Km, tendo-se medido cerca de 400 000 árvores amostra e recolhido cerca de 150 

variáveis nas parcelas (Tokola, 2006a).  

Em cada canto do cluster localizado em área florestal são definidas as árvores amostra 

(BMELV, 2006) e calculadas a composição das espécies arbóreas, o volume, crescimento e 

utilização da madeira, danos no arvoredo e estrutura florestal.  

O registo das condições na gestão florestal compreende três sectores (Tokola, 2006a): 

• Estudo das áreas florestais e desenvolvimento florestal; 

• Estudo dos povoamentos florestais (reservas de madeira, acréscimo de madeira, 

condições de gestão) 

• Estudo da importância da paisagem de áreas florestais (funções de conservação e de 

recreio) 
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O Inventário Florestal Austríaco é um dos sistemas de monitorização florestal nacional mais 

intensivos da Europa, cobrindo um período de mais de 45 anos, tendo evoluído de uma 

análise dos volumes para um sistema de monitorização do ecossistema mais complexo 

sendo actualmente dada maior ênfase aos aspectos da biodiversidade (Schieler e 

Schadauer, 2005). 

Na amostragem é utilizada uma grelha de pontos com uma malha quadrada de 2.75 x 2.75 

Km (Lecomte e Rondeux, 2002). Iniciados os trabalhos de campo do primeiro inventário em 

1961-70, existem desde 1981 quatro parcelas de amostragem permanentes, localizadas no 

canto de cada quadrado, que formam uma extensão de terreno com um comprimento de 

200 metros; os dados são recolhidos em parcelas circulares (Kangas, 2006b).  

 

SUIÇA 

Cobrindo a floresta cerca de 30% da totalidade do território, foi em 1981 decidido realizar o 

1º Inventário Florestal Nacional, tendo-se efectuado os primeiros levantamentos entre 1983 

e 1985, o 2º inventário entre 1993 e 1995 estando o 3º planificado para realização entre 

2004 e 2006 (IFI, 2007). A sua realização é coordenada pela Agência Federal de Florestas 

e executado pelo Departamento de Inventário Florestal Nacional do Instituto Federal de 

Pesquisas Florestais. 

Para o 1º IFN foi utilizada uma grelha com malha kilométrica para o estudo de campo e de 

500 metros para a análise da fotografia aérea cobrindo a totalidade do território 

determinando os nós o posicionamento de cerca de 11 000 parcelas de inventário sendo as 

fotografias aéreas tiradas para todo o País numa rotação de 6 anos; para o 2º inventário foi 

reduzido o número de parcelas para cerca de metade, motivada por menores 

disponibilidades financeiras, redução esta compensada com uma maior utilização de 

fotografias aéreas sendo a sua interpretação sido efectuada numa primeira fase sobre uma 

grelha de 500 m, com 600 parcelas de campo suplementares para verificação da 

representatividade do levantamento (Brassel, 2001; Kangas, 2006b). 

A definição de floresta neste país de acordo com o IFN assenta em três critérios: o grau de 

coberto, a extensão da floresta e a altura dominante das árvores. Assim, uma superfície 

arborizada é considerada como floresta quando a sua extensão é superior a 50 metros e as 

copas das árvores cobrem mais de 20% da área (Figura A4- 2). 

O tipo de amostragem utilizada é de uma fase, que pode ser simples (quando trata toda a 

população a amostrar de forma idêntica) ou estratificada (Lecomte e Rondeux, 2002), sendo 

o controlo da amostragem efectuado com parcelas permanentes (Kangas, 2006b). Em 2004 

iniciou-se o 3º inventário florestal nacional, encontrando-se as diferentes fases 

discriminadas na Tabela A4- 2. 
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Figura A4- 2 – A definição de floresta (Fonte: IFI, 2007) 

 

 

ANO ACÇÃO 

2000 Análise das necessidades do IFN3 e avaliação dos atributos do IFN2 

2001 Análise das necessidades do IFN3, análise do impacto dos IFN1 e IFN2, 
catalogo de dados do IFN3, desenvolvimento dos métodos de inventário e 
da base de dados 

2002 Programação dos computadores de campo, inventário preliminar do IFN3 

2003 Análise do inventário preliminar, inicio da interpretação da fotografia aérea, 
recrutamento das equipas de campo 

2004 Levantamentos de campo 

2005 Desenvolvimento do software para a análise dos dados de campo 

2006 Conceito de análise de dados para os levantamentos de campo 

2007 Análise de dados 

2008 Resultados provisórios do inventário florestal nacional 

2009 Publicação dos principais resultados 

Tabela A4- 2 – Etapas do 3º Inventário Florestal Nacional (Fonte: IFI, 2007) 

 

 

LUXEMBURGO 

Com uma área arborizada de 89 150 hectares, a floresta privada representa 55,2%, sendo 

44,8% pública (submetida ao regime florestal). Possui um inventário de carácter permanente 

à escala nacional. Cada ponto de amostragemrepresenta um nó de uma malha com a 

dimensão de 1000 m x 500 m (50 hectares). O número total de pontos é de cerca de 5200. 

Para a recolha de dados de campo existe um Manual sendo recolhidos dados 

dendrométricos, silvícolas, ecológicos económicos e administrativos em parcelas circulares. 
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ITÁLIA 

O desenho de amostragem do 2º IFN (2002-2005) consiste numa amostragem estratificada 

de 3 fases. A primeira consiste na classificação por fotointerpretação do uso do solo, a 

segunda na classificação e atributos florestais e a terceira nas medições de campo.  

Na fase 1 foram seleccionadas aleatoriamente 301 000 pontos de amostragem numa malha 

de 1 km de lado. Na fase 2, com o objectivo de estimar a área florestal e outra área 

arborizada, a sua distribuição por tipos de floresta e recolha de informação sobre os 

atributos qualitativos (25 atributos), foram seleccionados aleatoriamente 30 000 pontos (1 

ponto por cada 3.5 km2), de acordo com uma estratificação regional, proporcional à área 

ocupada com floresta e outra área arborizada. Para a 3ª fase foram seleccionados 

aleatoriamente, a partir da sub-amostragem da 2ª fase, 8 000 pontos, tendo-se medido 

atributos da árvore (altura, idade, acréscimos, diâmetro, estado sanitário), biodiversidade, 

stock de carbono, serviços e produtos não lenhosos e dados sobre silvicultura (e.g. 

intensidade de ordenamento, regeneração) (Gagliano, 2005). 

 

PAÍSES ESCANDINAVOS 

Na Finlândia a área florestal privada cobre 53% da área florestal total (Antilla, 2005). A 

primeira tentativa séria para avaliar os recursos florestais foi efectuada por Edmund Von 

Berg, em 3 países nórdicos (Noruega, Suécia e Finlândia) no início dos anos 20 (Tomppo e 

Heikkinen, 1999). O 2º IFN foi desenvolvido nos anos de 1936-1938, com um aumento da 

intensidade de amostragem, o 3º IFN no período de 1951-1953, os 4º e 5º de 1960 a 1963 e 

de 1964 a 1970, respectivamente, o 6º IFN de 1971 a 1976 e o 7º e 8º de 1977 a 1984 e de 

1986 a 1994, respectivamente. Com o 9º inventário (1996-2003) foi produzida informação 

sobre os recursos florestais para um período superior a 80 anos. 

A metodologia utilizada nos primeiros cinco inventários, realizados com um intervalo de 10 a 

12 anos, permaneceu constante, com excepção da densidade de amostragem que diferiu 

relativamente ao 1º Inventário. Os primeiros inventários foram feitos através de equipas que 

percorriam o País ao longo de linhas direitas que o cortavam transversalmente de Sudoeste 

a Nordeste, sendo analisados todos os exemplares florestais das parcelas ao longo das 

mesmas. 

A partir do 5º IFN (1964-1970) foi estabelecido um inventário operacional contínuo e 

permanente (Tomppo e Heikkinen, 1999), introduzida a fotografia aérea e utilizadas 

metodologias estatisticamente mais efectivas sendo a dimensão fixa das parcelas alterada 

para Parcelas de Bitterlich.  

Em 1989, durante o 8º IFN, foi desenvolvido um novo sistema de inventário pelo Instituto de 

Investigação Florestal Finlandês. Foram feitas algumas alterações no esquema de 
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amostragem e nas medições da parcela de amostragem, tornando-se 1/5 das parcelas 

como permanentes (Tomppo, 2006), tendo-se concluído o estabelecimento desta 

proporcionalidade para a totalidade do território no 9º inventário. 

Com o 9º IFN, iniciado em 1996, constituiu uma novidade a instalação de parcelas de 

campo permanentes e um aumento do número de características descritoras da diversidade 

biológica das florestas (Tomppo e Heikkinen, 1999). 

Em 2003 foram inventariados 1,0 milhões de hectares de área florestal privada através de 

Centros Florestais Regionais e 0,1 milhões por associações de proprietários florestais tendo 

sido elaborados planos florestais para cerca de 61% da área florestal privada com base nos 

elementos recolhidos (Antilla, 2005).  

O IFN Finlandês tem produzido avaliações baseadas em séries temporais, estatísticas, 

mapas e publicações sobre recursos florestais, condições florestais e ecossistema florestal 

ao nível nacional e regional. Os principais métodos de estimação das características 

florestais para pequenas áreas têm sido a estratificação (ou classificação) e a análise de 

regressão. 

Encontra-se a ser desenvolvido desde 2004 o 10º IFN que, relativamente aos inventários 

anteriores, apresenta como diferenças o ciclo de inventário, que diminuiu de 8 a 10 anos 

para 5 anos e o plano de amostragem que permite que todas as parcelas de campo sejam 

medidas num só ano para a totalidade do território (Metla, 2000). Os dados de campo serão 

recolhidos de 2004 a 2008, sendo a malha utilizada de 8 x 8 Km no Sul e de 9 x 9 Km no 

Norte (Lecomte e Rondeux, 2002). Básicamente pretende-se medir anualmente 20% das 

parcelas de campo para que a totalidade das parcelas seja medida num espaço de 5 anos. 

As parcelas são localizadas com GPS e são recolhidos dados ao nível do povoamento 

(composição de espécies, tipo de solos, idade, altura média, entre outros) e da árvore (DAP, 

espécies, classe de qualidade, acréscimos, entre outros).  

A Suécia iniciou o seu 1º IFN em 1923, incluindo 13 500 parcelas de amostragem, sendo 10 

400 inventariadas no campo. Com cerca de 44% de floresta produtiva pertencente a 

companhias privadas, 32 % de proprietários privados, 17 % do Estado e 7% de outras 

entidades públicas, foi decidido a partir de 1980 que esta área fosse coberta por um 

Inventário Florestal Geral (IFG), o qual deveria ser repetido com uma periodicidade de 10 

anos (Sohlberg, 1986). 

A partir de 1983, como resultado da ligação entre o IFN e o Inventário do Solo Florestal, foi 

criado o Inventário Nacional Sueco das Florestas (RIS), tendo sido igualmente a partir desta 

data a obrigatoriedade de planos de ordenamento florestal para propriedades superiores a 

20 ha (Solberg, 1986). O Inventário do Solo Florestal é um inventário detalhado dos solos 

das parcelas permanentes com amostragem da camada de húmus e solo mineral até uma 

profundidade de 1 metro e avaliação de uma série de atributos, incluindo o tipo do solo, a 

textura mineral, o tipo de húmus o grau de humidade espessura da camada de húmus 
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(Kangas, 2006b); são também tiradas amostras dos vários horizontes do solo para posterior 

análise do ph, teores de azoto e carbono, grau de saturação de bases e conteúdo em 

metais pesados entre outros. 

Lecomte e Rondeux (2002) referem que o País foi dividido em cinco regiões, sendo a malha 

em quatro delas de 10 x 10 Km e de 5 x 5 Km na quinta região (extremo sul do País). O IFN 

Sueco baseia-se numa amostragem sistemática de extensões de terreno, distribuídas de 

uma forma sistemática pela totalidade do território, sendo a distância entre eles menor na 

parte Sudeste e maior a Nordeste, podendo ser temporários, onde é feita apenas uma 

observação, ou permanentes, quando regularmente analisados, cobrindo anualmente a 

totalidade do território (Kangas, 2006b). 

As extensões de terreno, com a forma quadrada ou rectangular e com uma dimensão 

variável para as diferentes áreas do território, consistem em parcelas circulares onde são 

feitas avaliações da componente arbórea e arbustiva, da vegetação, das condições locais e 

da posição na paisagem (Figura A4- 3) (Tokola, 2006a). 

 

 
Figura A4- 3 – Extensão do terreno e parcela utilizadas no Inventário Nacional Sueco (Fonte: SNFI, s/ 

data) 

 

Com uma área florestal de cerca de 12 milhões de hectares, correspondendo a cerca de 

37% da área total do país, desde 1919 os recursos florestais têm sido sistematicamente 

avaliados na Noruega. Com base na amostragem sistemática foram utilizadas no 6º 

inventário, iniciado em 1986, para a recolha de dados de campo grupos de parcelas numa 

grelha de 3 Km x 3 Km cobrindo a totalidade do território; a parcela mais meridional dentro 

de cada grupo (cluster) foi estabelecida como permanente sendo as restantes temporárias 

(Kangas, 2006b). Os resultados deste inventário foram apresentados em 1990. As parcelas 

de amostragem permanentes são circulares, com uma área de 250 m2, enquanto que para 

as parcelas temporárias podem ter 100 m2 e 250 m2. Os resultados do 7º inventário ficaram 

disponíveis em 1996. 
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Os planos de gestão florestal são elaborados por instituições privadas, principalmente 

organizações de proprietários florestais, como um serviço para os seus membros e outras 

partes interessadas, compreendendo várias fases (Kangas, 2006b): 

• Fotografia aérea da área; 

• Comparação das fotografias aéreas com uma carta da área sendo identificados e 

classificados os povoamentos florestais; 

• Análise exaustiva de todos os povoamentos com recolha de parâmetros biométricos 

• Processamento de dados e apresentação de resultados num plano de gestão florestal 

 

RÚSSIA 

Representando cerca de 23% da área florestal mundial, uma parte significativa da área 

florestal da Federação Russa não se encontra ordenada ou regularmente monitorizada 

essencialmente devido à ausência de infra-estruturas em partes remotas do País o que tem 

dificultado a recolha de dados de inventário florestal. 

A implementação de métodos baseados em fotografia aérea na floresta teve início em 1920, 

datando de 1925 as primeiras fotografias aéreas, à escala 1/ 8 400, sobre as regiões de 

Leninegrado e de Kalinin para a determinação do inventário florestal (Malysheva et al., 

2000). No período de 1926 a 1940 obtiveram-se importantes resultados no desenvolvimento 

de métodos para a interpretação da vegetação, no estabelecimento de uma metodologia de 

inventário combinado (fotografia aérea e levantamentos de campo) e na estimativa da 

precisão dos métodos de fotografia aérea para a determinação do inventário florestal. 

As primeiras observações florestais a partir de satélite datam de 1960, tendo sido efectuado 

o primeiro inventário florestal nacional completo, incluindo o que é a actual Rússia, em 1961 

(cerca de 1.2 biliões de hectares). Têm sido utilizados três tipos de inventário nas últimas 

décadas: o inventário florestal e planeamento, os métodos de inventário aéreos e a 

detecção remota. 

No início de 1970 foi implementado um vasto programa para desenvolvimento e 

implementação de metodologias de elaboração de inventários de áreas inóspitas, de 

cartografia temática e de avaliação do estado das florestas afectadas por fogos, insectos e 

outras calamidades naturais. 

Nas áreas florestais abandonadas e não geridas das regiões Norte e Nordeste da Rússia 

tem sido utilizado nas ultimas duas décadas o método de inventário florestal foto – 

estatístico, que envolve um tipo de amostragem estratificada em quatro fases (Malysheva et 

al, 2000):  

• A delimitação e interpretação de imagens de satélite à escala 1/270 000 (satélites 

“Kosmos” e “Resource-F”) com definição de uma categoria de ocupação de solo 

para cada unidade elementar de inventário florestal  
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• A utilização de fotografias aéreas à escala 1/7 000 – 1/10 000, sistematicamente 

distribuídas de forma a cobrir 5% da área a inventariar, sendo na interpretação do 

estrato determinados vários indicadores como a composição de espécies, a classe 

de idade e o tipo de floresta 

• Medição em áreas teste fotográficas de vários parâmetros como o diâmetro da 

copa, a média das alturas ou a classe de idade 

• Medições de campo em parte da área de teste fotográfica 

 

ESTADOS UNIDOS 

No início da colonização europeia a área de florestas tem sido estimada em 423 milhões de 

hectares, diminuindo por volta de 1907 para cerca de 307 milhões, predominando a 

propriedade privada na zona leste e a área pública na zona Oeste. Frayer e Furnival (1999) 

referem ter sido em 1920 que surgiu um dos primeiros sinais da necessidade de um 

inventário florestal nacional num relatório elaborado por Greeley e que constituiu um marco, 

sendo elaborado em 1930 um relatório pelos Serviços Florestais dos Estados Unidos, 

apresentado ao Congresso em 1933, e que veio a constituir um segundo marco. 

Em 1928 foi dada autorização aos Serviços Florestais para conduzirem uma análise florestal 

nacional para a determinação da produtividade existente e potencial da área florestal, a qual 

foi iniciada em 1930. Nesta data foram efectuados inventários para os estados da região 

Central Norte, que abrangia os estados do Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, 

Minnesota, Missouri, Nebraska, Norte e Sul do Dakota e Wisconsin (McRoberts e Hansen, 

1999) e em 1932 para a região Sul. 

O inventário florestal foi conduzido num ciclo variável com o Estado. Assim, o país foi 

dividido em zonas e, em cada zona, foram elaborados inventários estaduais para todas as 

áreas florestais que não eram florestas nacionais, sendo os gestores destas os 

responsáveis pela execução dos respectivos inventários. Os ciclos dos inventários variavam 

sendo de 6 a 8 anos no Sul e de 11 a 18 anos no resto do País (Gillespie, 1999)   

Em 1940 foram publicadas várias tabelas de informação no Anuário de Agricultura sobre o 

estado da floresta nacional e que constituiu o 3º marco e em 1946, em dois relatórios 

apresentados por Lyle F. Watts, afirmava-se que haveria área florestal suficiente mas não 

madeira suficiente, o que constituiu o 4º marco. Embora fossem apresentados resultados 

havia muito pouca informação sobre a forma como teria sido obtida. 

Inicialmente procurava-se estimar a área e volume de madeira mas rapidamente foi 

reconhecida a necessidade de recolher dados sobre o crescimento e a mortalidade e no 

final do século XX o Programa de Inventário e Análise Florestal (FIA) do Serviço Florestal do 

Departamento Florestal dos Estados Unidos (USDA Forest Service) começou a centrar-se 

na projecção de fornecimento de madeira a longo prazo, a recolher dados de uso múltiplo, a 

avaliar atributos não-lenhosos e a efectuar a análise da biomassa (LaBau et al., 2005).  
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A partir de 1940 os Serviços Florestais começaram a desenvolver e a aplicar esquemas de 

amostragem mais eficientes e melhor adaptados às condições locais, como as parcelas 

permanentes distribuídas aleatoriamente ou segundo uma grelha (Frayer e Furnival, 1999), 

utilizando um esquema de dupla amostragem para estratificação em que eram utilizadas 

parcelas fotográficas para constituir estratos e estimar as suas dimensões com uma sub-

amostragem das parcelas que iriam ser medidas no campo (LaBau et al, 2005) referindo-se 

nos anos 70 a utilidade na combinação de imagens de satélite, fotografia aérea e parcelas 

de campo.  

A utilização das fotografias aéreas, iniciada por volta de 1946 (LaBau et al, 2005) era muitas 

vezes confusa, sendo questionada a sua utilidade pelas ineficiências verificadas quando 

eram utilizados muitos estratos levando ao dispendio de tempo na foto-interpretação (Frayer 

e Furnival, 1999). Actualmente tem vindo a ser substituída pela imagem de satélite (Tokola, 

2006c). 

Com o início dos anos 60 registaram-se alterações nas técnicas de concepção e medição, 

popularizando-se a amostragem por pontos e o método desenvolvido por um engenheiro 

austríaco, Walter Bitterlich, para a determinação das áreas basais dos povoamentos. Nos 

anos 70 os dados de satélite tornaram-se mais facilmente disponíveis sendo as 

combinações entre a fotografia de alta altitude e de baixa altitude e as amostras de campo 

utilizadas numa amostragem em três fases (LaBau et al, 2005). 

Em 1990 foi proposto pela Estação Experimental Florestal do Centro-Norte (NCRS), 

responsável pelo IFN da região Centro-Norte dos Estados Unidos, um sistema de inventário 

florestal baseado em amostragens anuais de parcelas de campo, imagens de satélite, 

modelos de crescimento em diâmetro das árvores individuais e operações de bases de 

dados. Em 1991, em conjunto com a Estação de Investigação das Montanhas Rochosas, 

ambas dos Serviços Florestais dos Estados Unidos, e a Unidade de Avaliação de Recursos 

da Universidade de Minnesota, iniciaram um esforço conjunto de investigação tendo em 

vista a utilização de tecnologia de detecção remota como suporte a uma actualização 

contínua do inventário, numa base anual, resultando numa visão para um sistema de 

inventário florestal que incorporava uma amostragem anual de parcelas de campo para 

medição, imagens de satélite, uma base de dados com as medições de campo e um 

conjunto de modelos de crescimento e de mortalidade para actualização dos dados 

recolhidos em inventários anteriores. 

Em 1995 a Estação Experimental Florestal do Sul (SRS) iniciou o desenvolvimento de um 

sistema de inventário florestal anual para esta região que apresentava semelhanças mas 

também diferenças relativamente ao sistema do Centro-Norte (McRoberts e Hansen, 1999). 

O desenvolvimento do Sistema de Inventário Florestal Anual (AFIS) baseava-se num 

conjunto de constrangimentos (McRoberts, 2000): 

• Custo, já que o custo de implementação e manutenção de um sistema anual ao 

nível estadual não seria superior ao custo médio anual de inventários periódicos.  
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• Precisão, que para o caso de um inventário anual seria superior do que o que se 

obteria em inventários periódicos; 

• Parcelas, que se manteriam como permanentes; 

• Desenho, que seria modificado com um inventário anual, embora não totalmente 

radicalmente redesenhado. 

Até 1998 era efectuada uma amostragem periódica em ciclos de 7 a 15 anos e a partir desta 

data foi estabelecida a implementação de medições anuais das parcelas de amostragem 

(15% a Este e 10% a Oeste) e publicação dos resultados em ciclos de 5 anos (McRoberts e 

Hansen, 1999; Smith, 2002), o que levou à eliminação das principais diferenças entre os 

sistemas NCRS e SRS, requerendo amostragens anuais para medição de parcelas de 

campo, estratificação da área com base em detecção remota, a utilização pública de uma 

base de dados com informação ao nível da parcela e da árvore e a existência de métodos 

para actualização da informação ao nível da parcela e da árvore nas parcelas que não 

forem medidas no ano em causa.  

De acordo com Tokola (2006c) na unidade de amostragem primária (0.4 ha) as árvores são 

medidas em 0.06 ha (menos do que a área de um pixel Landsat); com uma grelha de 5 x 5 

km pela totalidade do território, são seleccionadas 350 000 parcelas de campo, sendo 120 

500 florestais. Cada parcela será novamente medida todos os 9 a 12 anos na costa Este 

(1.25 € - 1.81 € por parcela de campo florestal) e 20 anos na costa Oeste (2.57 € - 5.29 € 

por parcela de campo florestal). É feita uma estratificação para melhorar a precisão. 

Utilização normal de fotografias aéreas com a selecção de 9 000 000 fotopontos de acordo 

com uma grelha de 1 x 1 km, tendo vindo a ser substituída com imagens do Landsat 7. Uma 

parcela FIA consiste num cluster de 4 sub-parcelas circulares distanciadas de acordo com 

um padrão fixo. Como se pode verificar na Figura A4- 4 a distribuição dos hexágonos é feita 

segundo cinco fiadas longitudinais, sendo a sua geo-referenciação efectuada com imagem 

de satélite.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura A4- 4 – Distribuição dos hexágonos por uma a cinco fiadas longitudinais, identificadas pelo 

número (Brand et al., 2000) 
 
Os padrões nacionais actuais apontam para uma exactidão de ± 1-2% por milhão de ha de 

área florestal e ± 3-4 % por 100 milhões de m2 de acréscimo de volume a um nível de 

confiança de 67% (Smith, 2002).  
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CANADÁ 

Com uma área de 998 milhões de ha, o Canadá possui cerca de 310,0 milhões de ha de 

floresta, sendo 93% pública e apenas 7% privada, sendo responsável por cerca de 1/10 da 

área florestal mundial. Anteriormente a 1981 o IFN era baseado em respostas a 

questionários distribuídos aos gestores florestais, tendo sido a partir desta data que se 

iniciou um sistema informatizado, denominado de Inventário das Florestas do Canadá 

(IFCan), destinado a compilar os dados obtidos pelos organismos responsáveis pelo 

ordenamento florestal. 

O IFCan convertia assim os melhores dados obtidos pelos inventários das províncias e dos 

territórios, integrando-os no sistema de classificação nacional, tendo sido efectuado para os 

anos de 1981, 1986, 1991 e 2001. O inventário nacional não era uma amostra mas um 

censo completo dos povoamentos com um nível de detalhe que permitia criar estatísticas 

nacionais ou regionais (Tokola, 2006). A crescente procura de informação sobre as florestas 

levou a que o Comité Canadiano de Inventário Florestal, que reúne os responsáveis do 

inventário florestal dos governos federais, provinciais e territoriais, concebesse um método 

para recolher novos dados sobre o estado das florestas nacionais para efeitos de 

monitorização, dando origem ao IFN, sendo os dados provenientes de parcelas 

permanentes distribuídas por todo o território. A população-alvo para o inventário é a área 

continental, com ou sem vegetação, consistindo em pontos que são estratificados em 15 

ecozonas terrestres. Estas ecozonas são divididas em sub-populações designadas de 

unidades de IFN face às diferenças existentes nos métodos de amostragem e de recolha de 

dados que podem ocorrer numa ecozona (Omule e Gillis, 2003). 

A recolha dos dados e a preparação dos relatórios nela baseados, de acordo com um 

conjunto uniforme de normas à escala nacional, permitirá estabelecer um retrato coerente 

da extensão e estado das áreas florestais e uma base de referência sobre a distribuição e 

evolução dos recursos florestais. Assim, além dos dados normais obtidos em qualquer 

inventário deste tipo, permitirá estabelecer um quadro para a recolha de informação 

complementar como indicadores sócio-económicos, dados sobre o estado sanitário, a 

biodiversidade e a produtividade das florestas. Os elementos que estão na base deste novo 

conceito são (CCFM, 2006): 

• Um conjunto de pontos de amostragem distribuídos por todo o território, com uma 

parcela fotográfica instalada em cada ponto (detecção remota) (Omule e Gillis, 

2003). Todos os pontos potenciais de amostragem estão incluídos numa malha 

de 4 Km x 4 Km (Tokola, 2006c); 

• A estratificação de pontos de amostragem com uma intensidade variável com o 

estrato, de forma a garantir uma amostragem adequada e estatisticamente fiável 

em cada ecozona (estrato). Assim, poderá ser mais fraca nas ecozonas onde a 

vegetação seja inexistente ou quase inexistente e mais forte nas ecozonas 

importantes ou sujeitas a maiores alterações; 
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• Estimativa de alguns atributos através de detecção remota (fotografias aéreas ou 

imagens de satélite) para obtenção de dados uniformes, rápidos e económicos 

numa primeira amostragem. A componente da detecção remota envolve pontos 

de amostragem localizados nos nós de uma grelha fixa de 20 Km x 20 Km, que 

cobre a totalidade do território e que se sobrepõe à grelha nacional com uma 

malha de 4 Km x 4 Km, sendo depois agrupada em estratos e, em cada ponto de 

amostragem, é instalada uma parcela fotográfica permanente de 2 Km x 2 Km 

(Omule e Gillis, 2003), cobrindo cerca de 1% da área amostrada sendo os 

atributos no interior das unidades de amostragem avaliados por métodos 

baseados em polígonos; assim, as parcelas fotográficas constituem a primeira 

fonte de dados para o IFN fornecendo as parcelas de campo informação 

adicional;  

• Integração de dados resultantes de medições de campo, da interpretação de 

fotografias aéreas, de escala igual ou superior a 1/20 000, e da classificação de 

imagens de satélite para áreas não cobertas por fotografia aérea, ou em áreas 

com pouca ou nenhuma vegetação; 

• Estimativa da diversidade de espécies, de volume de madeira e de outros dados a 

partir de uma sub-amostragem de campo (para os atributos que não podem ser 

estimados a partir de parcelas fotográficas); 

• Estimativa de alterações com base na repetição regular das avaliações. O princípio 

geral é o de ter um IFN contínuo, em oposição, por exemplo, a um inventário em 

que todas as parcelas de amostragem sejam medidas num determinado ano. 

Para um inventário com uma periodicidade de 10 anos medir-se-ão anualmente 

1/10 das parcelas de amostragem nas áreas onde se registem alterações 

significativas do coberto. Esta avaliação poderá ser feita com recurso a imagens 

de satélite 

O sistema de recolha deste novo inventário deverá estar implantado em 2006, estando 

prevista a publicação do primeiro relatório em 2007. Os Serviços Florestais Canadianos e a 

Agência Espacial Canadiana estabeleceram uma parceria para o desenvolvimento do 

Programa de Observação da Terra para o Desenvolvimento Sustentável da Floresta 

(EOSD), além de se investigarem abordagens à calibração de estimativas baseadas em 

imagens de satélite para coincidirem com as estimativas do IFN.  

 

MÉXICO 

O 1º IFN teve como principal objectivo a delimitação das áreas comerciais ou 

potencialmente comerciais do ponto de vista de produção de lenho e a cartografia foi 

elaborada com base na interpretação de fotografias aéreas com escalas a variar de 1/30 

000 a 1/50 000; o estudo para as áreas com arvoredo disperso e não arborizadas baseou-
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se em reconhecimentos aéreos e imagens de satélite interpretadas visualmente à escala 1/3 

000 000. A metodologia seguida foi a amostragem sistemática (Valenzuela et al., s/data). 

Em 1992, com o objectivo de actualizar o 1º IFN e de estabelecer as bases para a 

realização de uma avaliação periódica dos recursos florestais do País, foi elaborado uma 

carta de coberto florestal à escala 1/1 000 000 a partir de uma imagem de satélite NOAA de 

1990 de baixa resolução (1 Km2), a qual foi ajustada com o apoio de cartografia de 

vegetação e uso do solo e de 13 imagens Landsat TM de elevada resolução (Valenzuela et 

al., s/data). 

Para o IFN periódico de 1992-1994 consideraram-se como objectivos a actualização da 

informação estatística e cartográfica da superfície florestal por tipos de vegetação, 

formações e classes de uso, determinação da possibilidade de produção sustentável de 

madeira, classificação e delimitação das zonas de conservação e produção nas áreas 

florestais e estabelecimento de um sistema de informação actualizado (Conafor, s/data). 

Para a elaboração da cartografia foram utilizadas imagens de satélite Landsat TM de 

elevada resolução tiradas entre 1991 e 1994, identificando-se 21 classes florestais e 7 

classes com outros usos de solo. A amostragem foi sistemática (Valenzuela et al., s/data).  

Em 1997 foi decidido elaborar um inventário florestal nacional que, no mínimo, deveria 

incluir informação sobre a superfície dos terrenos florestais e de aptidão florestal, os tipos e 

localização da vegetação florestal, a dinâmica da alteração da vegetação florestal e a 

quantificação dos recursos florestais. Sendo um País de grande biodiversidade e com uma 

extensa área florestal (30% a 35% da sua superfície) existia uma grande dificuldade no 

conhecimento, por exemplo, da taxa de desflorestação. Foi elaborada a cartografia dos 

recursos florestais com base na análise de imagens Landsat (ETM 7), registadas entre 

Novembro de 1999 e Maio de 2000, associadas à cartografia existente, o que possibilitou o 

estabelecimento de um IFN (2000-2001) e a criação de uma base de dados que permitem 

dar resposta aos objectivos de gestão e de ordenamento do território (Mas et al, 2003) 

Os 2º e 3º inventários não o foram na verdadeira acepção da palavra, tendo constituído 

mais actualizações do uso do solo (Tokola, 2006c). O Inventário Florestal Nacional e de 

Solos será realizado com uma periodicidade de 5 anos sendo efectuada uma cobertura 

anual total com imagens de satélite e levantamento anual de campo com parcelas de 

amostragem distribuídas por este período. O tipo de amostragem é sistemático estratificado 

a fim de contar com elementos estatísticos que permitam estimar com fiabilidade as áreas 

com maior dinâmica de alterações e com as estruturas vegetativas mais complexas. No 

delineamento do inventário o País foi dividido numa malha quadrada de 5 Km de lado, 

estimando-se o levantamento total de 25 000 parcelas, cada uma delas integrada por 4 sub-

parcelas (Conafor, s/ data). É utilizada como base a Carta de Uso do Solo e da Vegetação à 

escala 1/250 000.  
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AMÉRICA DO SUL 

No Brasil, apesar de representar cerca de 15% da área florestal mundial (Nelson, 2005), só 

nos finais dos anos 70 foi desenvolvido o 1º IFN, com grandes dificuldades de escassez de 

recursos, logística deficiente, falta de protocolos, inexperiência com consequências no 

planeamento e organização e tempo reduzido para a conclusão do trabalho, além de 

diversos outros inconvenientes como a ausência de criação de um Sistema de Informações 

Nacional e a fraca divulgação dos resultados (Silva, 2005). Por outro lado, na ausência de 

plano de recolha de dados de campo ou cobertura aerofotográfica nacional, houve como 

que um “salto” para as tecnologias espaciais pelo estabelecimento de avaliações florestais 

nacionais essencialmente com base em imagens do Landsat TM (Peterson et al., 1999; 

Nelson, 2005). Avaliações da precisão efectuadas em estudos locais permitiram concluir 

que existe uma grande aderência na detecção de mudanças entre a área florestal e as 

outras áreas mas tende a subestimar os efeitos dos cortes selectivos de arvoredo, 

rearborização e crescimento. 

A realização de inventários florestais na Argentina, país onde a floresta, com cerca de 33,9 

milhões de ha, representa cerca de 12,1% da área total nacional, teve início em meados do 

séc. XX, a partir da criação da Administração Nacional de Bosques que se converteu no 

Instituto Florestal Nacional (IFONA), organismo já extinto. Não possuindo plantações 

florestais comerciais, os inventários eram feitos sobre as florestas naturais, situação que se 

manteve até ao inicio dos anos 80, altura em que se iniciou uma forte actualização das 

técnicas de inventário, nomeadamente com o sistema de amostragem, dimensão da 

amostra, tabelas de volume e imagens de satélite (Wabo, 2003). 

A Venezuela, com uma área florestal de cerca de 44 milhões de há, representando cerca de 

48 % da área total do país, apresenta uma grande variedade de ecossistemas, tendo 

solicitado apoio à FAO para elaborar a metodologia do IFN, a qual foi concluída em 2004. A 

metodologia proposta assenta em 3 fases, com amostragens em blocos de 100 km x 150 

km, medindo-se 6000 parcelas de 20 m x 250 m, para um erro estimado de 10% 

(Sanquetta, 2005). 

 

ÁFRICA E ÁSIA 

Têm sido concebidos inventários em muitos países na África Ocidental, como em Burkina 

Faso, Gâmbia, Senegal, Mali, Senegal, entre outros, sendo a transferência dos resultados 

para a obtenção de dados que possam ser usados no planeamento e desenvolvimento 

locais uma das dificuldades metodológicas (Bellefontaine et al, 2000). A Gâmbia tem um 

IFN desde 1980, tendo a cartografia dos tipos de estratos sido implementada através da 

interpretação de fotografias aéreas pancromáticas à escala 1/10 000 e de infravermelho à 

escala de 1/ 25 000 do mesmo ano; para o Senegal o IFN foi desenvolvido em 1978 tendo-

se baseado na interpretação de imagens Landsat MSS a uma escala de 1/500 000, 
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representando cada píxel uma área de 57 x 79 m (0,45 ha) cartografando-se apenas os 

estratos florestais. O Zaire tem já uma grande tradição na utilização das imagens de satélite 

para a cartografia dos recursos florestais (Wilkie, 1994) 

No Nepal têm sido desenvolvidos dois tipos de inventários (nacional e distrital), não 

havendo ligações organizacionais entre eles apesar de utilizarem uma metodologia 

semelhante. O IFN assenta numa amostragem aleatória estratificada, sendo a separação 

entre a floresta e a não floresta e posterior estratificação dos povoamentos efectuada em 

fotografias aéreas à escala 1/25 000 (Tokola e Shrestha, 1999) e com imagens de satélite 

Landsat TM. O número de parcelas de amostragem é calculado de forma a obter uma 

precisão de 5%, a localização das parcelas por estrato é efectuada de uma forma 

proporcional, embora com uma restrição de um mínimo de 4 e um máximo de 25 unidades 

de amostragem por estrato, sendo pelo menos 20% definidas como parcelas permanentes.  

Na Tailândia foi inicialmente utilizada a fotografia aérea em 1955 para o delineamento de 

vários tipos de floresta, sendo actualmente utilizadas as imagens Landsat. A interpretação 

de gabinete é posteriormente complementada com trabalho de campo. Nas Filipinas é 

utilizada uma abordagem de amostragem em duas fases com utilização de fotografias 

aéreas de pequena escala (1/60 000) e imagens Landsat (Tokola, 2003) e na Coreia, com o 

primeiro IFN realizado em 1962-1964, é adoptada uma amostragem sistemática com 

utilização de fotografias aéreas e dados de campo    

 

INDIA 

Em 1965 foi estabelecido o serviço responsável pela análise dos recursos florestais, 

posteriormente reorganizado em 1981 (Kangas, 2006b), sendo o inventário desenvolvido ao 

nível do Distrito. A forma convencional de amostragem sistemática é de difícil aplicação face 

à diversidade de estratos e à necessidade de levantamentos de campo exaustivos e 

onerosos.  

Inicialmente com interpretação visual no último inventário (1999-2001) a metodologia 

utilizada baseia-se totalmente no processamento digital das imagens com o seguinte 

procedimento de classificação (Tokola, 2006b): 

• As áreas florestais são digitalmente classificadas, sendo utilizadas nesta 

classificação as cartas topográficas, a anterior carta de vegetação e o controlo 

de campo; 

• Classificação da densidade do coberto vegetal com utilização do NDVI 

• As imagens classificadas são mosaicadas e são feitos relatórios por estado e distrito 

Os dados de satélite facilitando a criação das primeiras unidades de estratificação ao nível 

do distrito permitem uma amostragem adequada em cada estrato (Dutt et al., 1994). A sua 
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aquisição é mais adequada após a estação das chuvas, isto é, de Outubro a Janeiro, por 

ser a melhor época de observação das florestas de folha caduca (Tokola, 2006b). 

O sistema antigo de inventário florestal baseava-se numa amostragem aleatória em duas 

fases com posterior estratificação, que antes de 1982 se baseava em fotografias aéreas. A 

partir desta data, o país foi estratificado em 14 zonas fisiográficas, de acordo com a 

composição das espécies arbóreas e com outros parâmetros fisiográficos e ecológicos; os 

distritos constituem as primeiras unidades de amostragem sendo inventariados anualmente 

10% dos distritos. Os dados são recolhidos em parcelas de amostragem aleatoriamente 

seleccionadas. 

Entre 1996 e 2001 as actividades de inventário concentraram-se na avaliação das “árvores 

fora da floresta”, tendo sido suspensos os trabalhos tradicionais de inventário florestal já que 

80% da área florestal do país havia sido inventariada em 1995-1996 (Kangas, 2006b). 

A partir de 2001-2002 registou-se uma nova mudança de política tendo-se estabelecido uma 

nova metodologia com a avaliação integrada dos recursos florestais, nomeadamente com a 

medição de vários parâmetros como a regeneração, índices de biodiversidade, utilização de 

produtos florestais lenhosos e não-lenhosos. Para a realização do inventário são 

necessárias 40 equipas de campo, demorando o trabalho de campo cerca de 8 a 10 meses, 

que efectuam medições anuais em cerca de 2000 parcelas florestais  

 

INDONÉSIA 

As florestas tropicais da Indonésia, que se encontram entre as mais ricas do mundo, 

ocupam uma área de cerca de 143 milhões de ha, cobrindo cerca de 75% do território e 

podem ser divididas em florestas naturais e plantadas, cobrindo estas últimas 9,9 milhões 

de hectares (Tokola, 2006b). A informação sobre a floresta indonésia é recolhida a três 

níveis: nacional, à escala 1/2 500 000, provincial, à escala 1/250 000, e dos 

concessionários33, à escala 1/25 000. 

O projecto de IFN desenvolvido a partir de 1989 envolveu a utilização de tecnologias de 

detecção remota conjugada com um Sistema de Análise de Imagem Digital e um SIG 

integrado com um Sistema de Processamento de Dados de Campo, tendo os dados sido 

recolhidos em parcelas de amostragem permanentes e temporárias (Kangas, 2006b).  

 
CHINA 

Tendo uma área florestal de 133,7 milhões de hectares, a área com utilização florestal é de 

cerca de 262,89 milhões de hectares de acordo com os dados recolhidos no 4º IFN, 

desenvolvido no período de 1989 a 1993. A detecção remota tem sido utilizada há mais de 
                                                 
33 O governo indonésio detém a totalidade da terra e outorga concessões a companhias, locais que 
gerem a terra em muitos locais como se fosse sua propriedade, levando a que as companhias 
florestais tenham de cooperar com eles (Tokola, 2006b) 
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40 anos através do uso da fotografia aérea, no período de 1950 a 1970, e também com 

imagens de satélite a partir de 1980, embora mais numa perspectiva de projectos de 

desenvolvimento que em operações rotineiras  

O IFN é feito em períodos de 5 anos, tendo as parcelas de amostragem em geral 20 x 30 

m2, localizadas numa grelha de 2 Km x 4 Km, correspondendo a um total de 230 000 pontos 

de amostragem, sendo medidas 35 variáveis em cada uma delas (Tokola, 2006b). 

No sistema de planeamento da gestão florestal são incluídos vários gabinetes florestais, 

cada um deles dividido em várias herdades florestais, que compreendem várias unidades 

administrativas; estas são, por sua vez, divididas em sub-unidades para as quais é recolhida 

a informação, que engloba dados sobre a área, espécies, idade, volume e crescimento. 

Esta informação é posteriormente somada para aplicação a unidades de gestão de maior 

dimensão, dependendo a precisão deste método das técnicas de inventário utilizadas. O 

método de compilação actualmente em uso é completado com a estratificação baseada em 

fotografia aérea ou imagens de satélite (Tokola, 2006b). 

 

OCEANIA 

Sendo a Austrália o país com maior dimensão optou-se por limitar a análise do IFN a este 

país. Com uma área total de 769,2 milhões de hectares, 164 milhões são ocupados com 

floresta, responsável por 78.400 empregos directos e por uma produção anual de madeira 

de pinho de 13 milhões de m3, de 1 milhão de m3 de Eucalipto plantado e de 10 milhões de 

m3 de floresta natural. O conceito de IFN surgiu em 1980, tendo sido estabelecido em 1988 

resultando de uma parceria entre o governo federal, os Estados e os Territórios e constitui o 

ponto central de informações nacionais e regionais sobre as florestas australianas. Assenta 

numa amostragem sistemática e em imagem de satélite, com recurso a sensores remotos 

de baixa resolução e posterior refinamento à escala regional ou local, sendo os Estados os 

responsáveis pela recolha dos dados (Dunn, 2005). 
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ANEXO 5 - PRINCIPAIS MARCOS NA HISTÓRIA DA DETECÇÃO REMOTA  
 

ANO EVENTO 

1687 Os Principia de Sir Isaac Newton resumem as leis básicas da mecânica 

1800 Descoberta do infravermelho por Sir William Herschel 

1826 Joseph Nicephore Niepce tira a primeira imagem fotográfica da natureza 

1839 Inicio da prática da fotografia com Louis M. Daguerre 

1847 Espectro infravermelho apresentado por A.L. Fizeau e J.B.L. Foucault para partilhar 
propriedades com a luz visível 

1858 Gaspard Félix Tournachon tira a primeira fotografia aérea a partir de um balão.  

1860’s Teoria da energia electromagnética desenvolvida por James Clerk Maxwell 

1867 O termo fotogrametria é utilizado numa publicação 

1903 Invenção do avião pelos Irmãos Wright; Alfred Maul patenteou uma câmara para obtenção de 
fotografias a partir de um foguetão 

1909 Fotografia a partir de aviões (Imagens da paisagem italiana tirada por Wilbur Wright) 

1910 Fundação na Áustria da Sociedade Internacional de Fotogrametria (ISP) 

1913 1º Congresso Internacional do ISP em Viena 

1914-1918 1ª Grande Guerra: reconhecimento aéreo, embora no inicio as autoridades se tenham 
mostrado relutantes na utilização desta nova tecnologia 

1920-1930 Desenvolvimento e aplicações iniciais de fotografia aérea e fotogrametria na área civil 

1929-1939 A depressão económica gera uma crise ambiental que leva a que departamentos 
governamentais procurem aplicar a fotografia aérea como orientador do planeamento 
ambiental e desenvolvimento económico 

1930-1940 Desenvolvimento de radares na Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido 

1934 Fundação da Sociedade Americana de Fotogrametria (ASP) 

1939-1945 2ª Grande Guerra: aplicações de partes não visíveis do espectro electromagnético; treino de 
pessoas na aquisição e interpretação de fotografias aéreas 

1942 A KODAK patenteia o primeiro filme infravermelho falsa cor 

1950-1960 Pesquisa e desenvolvimento militar 

1952 Detecção remota de infravermelho térmico inventado pelos militares 

1956 Investigação de Robert Colwell na detecção de doenças de plantas com fotografia de 
infravermelho, popularmente conhecido por “ filme de detecção de camuflagem “.  

1957 Lançamento em 24 de Outubro do satélite Sputnik pela União Soviética 

1958 Lançamento em 31 de Janeiro do satélite americano Explorer 1 

1959 Primeira fotografia aérea da Terra a partir do espaço ( Explorer – 6 )  

1960 Primeira utilização do termo “ detecção remota “, por Evelyn L. Pruitt e lançamento do 
Manual de Foto-interpretação pela ASP. Lançamento do satélite meteorológico TIROS em 1 
de Abril. Ênfase no processamento visual de imagem. Laboratório de Detecção Remota 
Florestal em U.C. Berkeley ( Robert Colwell ) 

1961 Yuri Gagarin tornou-se no primeiro homem a viajar no espaço 
Programa espacial Mercúrio 

1962 Crise cubana de mísseis – apresentação pública do Programa de Reconhecimento aéreo U2 

1965 Programa espacial Gemini 

1970-1980 Avanço rápido no processamento digital da imagem 

 Continua na página seguinte 
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ANO EVENTO 

1970 Integração da Detecção Remota com SIG’s digitais 

1972 Lançamento pelos Estados Unidos do primeiro satélite não militar, o ERTS-1 (Earth 
Resources Technollogy Satellite) que mais tarde foi renomeado em Landsat 1. Este satélite 
levou a que pela primeira vez se efectuasse uma observação sistemática e repetitiva de áreas 
da superfície terrestre 

1973 Programa Skylab 

1975 Lançamento do ERTS-2 (renomeado de Landsat 2 ) 

1977 Lançamento do METEOSAT – 1 europeu 

1978 Lançamento do Seasat, do Landsat 3, do Nimbus 7 e do TIROS-N com o sensor AVHRR 

1981 Inicio do programa Space Shuttle da NASA e lançamento do Radar de Imagem do Space 
Shuttle (SIR-A) 

1982 Lançamento do Landsat 4: nova geração de sensores Landsat TM  

1985 Lançamento do Landsat 5  

1986 Lançamento do satélite comercial francês de observação da Terra SPOT 1 

1986 Desenvolvimento de sensores hiper-espectrais 

1988 Lançamento do IRS – 1ª 

1990’s Sistemas Globais de Detecção Remota. Primeiros desenvolvimentos comerciais em Detecção 
Remota. Aumento da utilização dos sensores hiper-espectrais e LIDAR. Lançamento do 
SPOT 2 

1991 Lançamento do primeiro satélite de detecção remota europeu ERS-1 (radar activo) e do IRS-
1B; a NASA inicia a “Missão do Planeta Terra” 

1992 Lançamento do JERS-1 

1993 Lançamento falhado do Landsat 6 e lançamentos do SPOT 3 e do SIR-C da NASA 

1994 Lançamento do IRS-P2 

1995 Lançamento do RADARSAT – 1, ERS 2 e IRS-1C. Desclassificação das imagens do Corona  

1997 Lançamento do IRS-1D 

1998 Lançamento do SPOT 4 

1999 Lançamento do EOS-TERRA: missão de observação da Terra da NASA; o Terra-1 foi o 
primeiro satélite com um sistema especialmente concebido para adquirir uma cobertura 
global. Lançamento do IKONOS, equipado com um sensor de muito alta resolução espacial. 
Lançamento do Landsat-7 com o novo sensor ETM+ e do CBERS-1 

2000 Lançamento do EO-1 e EROS A1 

2001 Lançamento do QuickBird, com sensor de muito alta resolução espacial 

2002 Lançamento do Envisat da ESA com 10 instrumentos avançados, do SPOT 5, do NOAA-17 e 
do Aqua 

2003 Lançamento do ICESat, do IRS P6 (ResourceSat-1), do OrbView-3 e do CBERS-2 

2004 Lançamento do FORMOSAT-2 da National Space Organization (Taiwan) 

2005 Lançamento do Meteosat 9, do CartoSat-1 da Indian Space Research Organization (Índia), 
do BEIJING-1 da Beijing Landview Mapping Information Technology (China) e TopSat da 
British National Space Centre (Reino Unido) 

2006 Lançamento do NPOESS – National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite 
System 

2007 Lançamento do CBERS-2B 

Tabela A5- 1 – Principais marcos na história da detecção remota (Fonte: Jensen, 2000; Campbell, 
2002; Jong et al, 2004; Kayitakire, 2006) 
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ANEXO 6 – SATÉLITES E SENSORES COM APLICAÇÃO FLORESTAL 
 

PLATAFORMA PRINCIPAL 
OPERADOR 

NOME/TIPO 
DE 

SENSOR 
Nº DE 

BANDAS 
RESOLUÇÃO 

ESPACIAL 
(m) 

REVISITA 
(Dias) COMENTÁRIOS 

Satélites operacionais 

Landsat - 5 TM 
MSS 

1-5,7; 6 
4 

30; 120 
80 

Banda 1: diferencia o solo da 
vegetação e distingue as 
florestas de folha caduca das 
de folha persistente 
Banda 2: identifica o estado 
sanitário dos povoamentos 
Banda 3: diferencia os 
diferentes tipos de vegetação 
Banda 4: diferencia os tipos 
de vegetação, seu vigor e 
biomassa 
Banda 5: indica o teor de 
humidade do solo e na 
vegetação 
Banda 6: Discriminação dos 
teores de humidade no solo 
Banda 7: Sensível ao teor de 
humidade nas plantas 

Landsat - 7 

Estados 
Unidos 

ETM+ 7 
PAN 

30 – 60 
15 

16 

O mesmo que para o Landsat 
5. Com banda pancromática 

SPOT - 2 HRV 3 
PAN 

20 
10 26 Indicado para análise visual 

em meio urbano 

HRVIR 4 
PAN 

20 
10 26 

SPOT – 4  

Vegetation1 4 1000 1 

Monitorização do estado da 
vegetação e uso do solo. 

Funciona independentemente 
dos outros sensores 

HRG 
1-3 

SWIR 
PAN 

10 
20 

2,5 ou 5 

HRS PAN 10 

26 
SPOT - 5 

França 

Vegetation2 4 1000 1 

Monitorização de fenómenos 
naturais e da cobertura 
vegetal, cartografia e 

actualização de mapas 

Resource 01-
03 Rússia MSU-KV 5 170 - 600   

IRS – 1A, - 1B LISS I e II 4 36 - 72 22 

IRS – 1C, - 1D 
LISS III 

 Pan 
WIFS 

4 
1 
2 

23,5 – 70,5 
5,8 
188 

24 
5 
5 

IRS - P2 LISS II 4 36,7 24 

IRS – P4 
(Oceansat) COM 8 360  

IRS P5 
(Cartosat) Pan 1 2,5  

IRS P6 

India 

LISS 
AWiFS 

7 
3 

6 – 23,5 
80 5 

Estudo da concentração de 
clorofila, da biomassa, do 

stress da vegetação e do uso 
do slo 

MESSR 4 50 MOS-1b Japão 
VTIR 1  

17  

VNIR, SWIR 8 20 

JERS - 1 Japão 
SAR 1 18 

44 

Observações na agricultura, 
floresta, protecção ambiental. 

Prevenção de desastres. 
Monitorização costeira e da 

pesca 

Radarsat Canadá SAR 1 9 - 100 24 Observação sobre condições 
da floresta 

AMI (SAR) 1 26 16-18 ERS – 1, - 2 ESA 
ATSR 4 1000 35 

IKONOS IKONOS PAN 
4 

1 
4 

3 
1 

EarthWatch 

Estados 

Unidos 
QuickBird PAN 

4 
0,61 
2,44 1 – 5 

Monitorização dos oceanos e 
de regiões costeiras. Pode 

ser incluída alguma cobertura 
terrestre 

       
      Continua na página seguinte 
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PLATAFORMA PRINCIPAL 
OPERADOR 

NOME/TIPO 
DE 

SENSOR 
Nº DE 

BANDAS 
RESOLUÇÃO 

ESPACIAL 
(m) 

REVISITA 
(Dias) COMENTÁRIOS 

NOAA - 15 

NOAA - 14 

NOAA - L 

 
Estados 
Unidos 

 

AVHRR 5 1100 1 

Baixo custo de imagem 
Adequada para cartografia de 

uso do solo (escala 
continental) 

 

 
       

OrbImage Estados 
Unidos Orbview 4 (MS) 

1 (Pan) 
8 

0,5 3 
Telecomunicações, 

cartografia, agricultura, 
floresta 

CBERS – 1 e 2 Brasil/China 
CCD 

IRMSS 
WFI 

5 
4 
2 

20 
80 – 160 

260 

 
2-5 
5 

Identificação de áreas de 
florestas, alterações 

florestais, quantificação de 
áreas, sinais de áreas ardidas 

recentes 

Envisat ESA MERIS 15 300 3 
Estudo dos oceanos, 

vegetação e atmosfera 
 

Terra (EOS 
AM–1) 

Estados 
Unidos 

ASTER 
 

MODIS 
 

MISR 

14 
 

36 
 
4 

15, 30, 90 
 

250, 500, 
1000 
275 

16 
 

1 
 

9 

Estudos de vegetação, de 
temperatura da superfície e 

de evapotranspiração, uso do 
solo e stress da vegetação  

Tabela A6- 1 - Características de satélites/sensores existentes e propostos para a floresta (Fontes: 
Peterson et al., 1999; Jensen, 2000; Franklin, 2001; Caetano, 2002; Malthus et al., 2002; Kampel, 

2004; Boyd e Danson, 2005) 
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ANEXO 7 – DETECÇÃO REMOTA COM LIDAR 
 
 

Figura A7- 1 – Base conceptual da detecção remota com Lidar (Fonte: Drake et al., 2001) 
 
 


