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RESUMO
No decorrer  das  últimas  quatro  décadas  o  nosso  planeta  Terra  começou  a  ser  olhado  e  vistoriado  por  sensores
imageadores  que,  praticamente,  capturam  tudo  que  está  presente  na  superfície  terrestre  ou  que  nela  está  se
modificando.  E  isso  está  sendo  feito  com o  explícito  objetivo  de  se  obter  imagens  periódicas  que  possibilitem  a
monitoração do meio ambiente numa escala global e a obtenção de melhores informações acerca dos recursos naturais
renováveis e não renováveis. Este trabalho mostra algumas das informações que podem ser coletadas utilizando essa
tecnologia para melhorar a qualidade vida da população.

PALAVRAS-CHAVE: sensoriamento remoto, mapeamento, estimativa de safra, epidemiologia, geotecnologia.

1 INTRODUÇÃO

A princípio, o Sensoriamento Remoto tem uma vasta aplicação. Entretanto, o potencial dele
nos  estudos  não  tem  sido  suficientemente  explorado.  Isto  ocorre  em  grande  parte  devido  à
deficiência na formação inicial,  à falta de formação continuada de muitos profissionais, essencial
para acompanhar os crescentes avanços tecnológicos e o grande valor agregado para seu uso.
Apesar de se encontrar muitas imagens de forma gratuita, a sua manipulação continua sendo um
pouco onerosa.  

De acordo com o Florenzano (2011), as imagens que são obtidas através do sensoriamento
remoto,  proporcionam  uma  visão  de  conjunto  multitemporal  de  extensas  áreas  da  superfície
terrestre.  Com essa visão de paisagem e meio ambiente, se torna possível estudos regionais e
integrados, juntando vários campos de estudos. 

Esses estudos podem nos mostrar a transformação de um determinado local, seja ela por
uma ação antrópicas como queimadas, expansão urbana, desmatamento ou naturais como erosões
e enchentes (normalmente agravados pelo homem).

Com as imagens de satélites os locais mais distantes ou de difícil  acesso se torna mais
próximo.  Com essas  imagens,  seja  elas,  de  uma  parte  da  superfície  terrestre  ou  de  um local
especifico, nos permitem fazer uma interação com outros locais de mesma característica. Fazendo
assim essa análise de um determinado local pode-se ter uma ideia ou compreensão do que acorreu
em um local tornando assim algo interligado em esfera global. 

Com o avanço tecnológico as imagens obtidas através dos sensores remotos nos trazem
melhores resoluções tanto espacial,  radiométricas,  espectrais e temporais,  nos permitindo assim
poder estudar, mapear e medir as variedades de fenômenos ambientais e geomorfológicos como
rapidez  e  precisão.  Atualmente  essas  imagens  são  obtidas  através  de  sensores  ópticos  e
estereoscópicos digitais, a bordo de satélites e dados topográficos orbitais através de radares como
ocorridos na missão SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission). 
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Utilizando um Sistema de Informações Geográficas (SIG) nos facilita a manipulação desses
dados podendo nos permitir realizar projeções para cenários futuros. Baker (1986) confirma tudo
isso dizendo que esse rápido desenvolvimento da tecnologia de sensoriamento remoto e de SIG
contribuem para a evolução da própria ciência da terra e ambientais, ao mesmo tempo que facilitam
a inter-relação entre ela.

1.1 DISPONIBILIDADE DE DADOS DE SENSORES REMOTOS E DE SOFTWARES

As imagens dos sensores CCD, IRMSS e WFI dos satélites CBERS 1 e 2, bem como imagens
MSS dos satélites americano LANDSAT 1, 2 e 3 podem ser obtidas gratuitamente no endereço:
www.dgi.inpe.br. Neste mesmo endereço, podemos encontrar disponíveis também imagens TM do
LANDSAT-5. 
Cabe destacar que o CBERS-2B, tem a bordo uma câmera de alta resolução espacial (2,5 m). Este
satélite  foi  uma parceria  entre o Brasil  em cooperação com a China,  e  foi  lançado em 2006 e
também tem imagem disponíveis no mesmo site. Imagens MSS, TM e ETM+ dos satélites LANDSAT
e dados da missão SRTM como outras missões estão disponíveis, também de modo gratuito, no
endereço http://www.glcf.umd.edu/.

Um dos satélites mais conhecidos e usados são os da série LANDSAT, que atualmente conta
com a sua 8° atualização, no qual foi lançado em 2013 e já em orbital terrestre. A série teve início na
segunda metade da década 60, a partir de um projeto desenvolvido pela Administração Nacional de
Aeronáutica e Espaço (NASA), sendo dedicado exclusivamente à observação dos recursos naturais
terrestres. Esse programa foi inicialmente denominado ERTS (Earth Resources Technology Satellite)
e em 1975 passou a se denominar  Landsat.  O LANDSAT-1 foi  o  primeiro satélite  e  também o
primeiro desenvolvido para atuar diretamente em pesquisas de recursos naturais, foi lançado em
1972 e denominado ERTS-1 ou LANDSAT-1. Foi o primeiro satélite de sensoriamento remoto no
mundo e levou dois instrumentos a bordo, as câmeras RBV e MSS. Operou por um período de cinco
anos adquirindo mais de 300.000 imagens, com repetidas coberturas da superfície da Terra. De lá
até hoje foram lançados 8 satélites da série, todos com imagens multiespectrais. No catalogo do
INPE você encontrará: imagens do sensor Multispectral Scanner (MSS) 80 m resolução espacial,
para  os  satélites  LANDSAT 1,2  e  3  (1972-1992).  Do  sensor  Thematic  Mapper  (TM)  de  30  m
resolução espacial, no satélites LANDSAT-5 (1984-2011), e o sensor LANDSAT Enhanced Thematic
Mapper Plus (ETM +) de 15 a 30 m de resolução, no satélite LANDSAT-7 (desde 1999).e do sensor
OLI  (Operational  Terra  Imager)  e  TIRS  (Thermal  Infrared  Sensor)  15  a  30-  metros  de  dados
multiespectrais do LANDSAT 8. As imagens do LANDSAT-8 são ortoretificadas e todas as imagens
do catálogo estão em formato GeoTIFF (INPE, 2016)

O programa CBERS também deve ser levado em conta, por ser uma parceria entre o Brasil e
a China. O programa CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite ou Satélite Sino-Brasileiro de
Recursos Terrestres) foi implantado em 1988 após parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) e a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial (CAST), num convênio técnico-
científico  binacional  envolvendo  Brasil  e  China.  A  missão  CBERS  lançou  quatro  satélites  de
observação terrestre: o CBERS-1 (lançado em 1999 e inativo desde 2003), o CBERS-2 (lançado em
2003 e inativo desde 15 de janeiro de 2009, período em que produziu 175 mil imagens), CBERS-2B
(lançado em 2007 e operante até o início  de 2010),  CBERS-3 (lançado em 2013 e perdido no
lançamento devido a falhas do veículo lançador) e o CBERS-4 lançado em dezembro de 2014.
Inicialmente  o  programa previa  o  desenvolvimento  e  a  construção  de  apenas  dois  satélites  de
sensoriamento  remoto  e  devido  ao sucesso da missão,  em 2002 foi  assinado um acordo para
continuidade  do  programa,  que  já  prevê  o  lançamento  de  mais  um  satélite:  CBERS-4A.  Na
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fabricação do CBERS-4A serão utilizadas peças sobressalentes dos satélites CBERS-3 e CBERS-4,
além das várias tecnologias aplicadas no desenvolvimento destes satélites.  Os satélites CBERS
integram o Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais. O satélite CBERS-2, foi o primeiro
satélite de sensoriamento remoto no mundo a adotar a política de distribuição gratuita de imagens, o
que  fez  a  política  de  distribuição  do  Brasil  ser  um grande  exemplo  mundial,  contribuindo  para
disseminar o uso das imagens de satélites no mundo (INPE, 2016).

Existem  outros  satélites  que  o  INPE  nos  disponibiliza  de  forma  gratuita  imagem.  Como
RapidEye, onde o Ministério do Meio Ambiente (MMA) adquiriu a cobertura completa do Brasil em
imagens do satélite. A partir da assinatura de acordos de cooperação técnica com o MMA, órgãos
públicos podem utilizá-las em ações e pesquisas. Temos o AQUA – Aqua Projet Science -  que é
satélite americano, desenvolvido em parceria com o Japão e Brasil. Como o próprio nome sugere, foi
projetado para monitorar vários tipos de fenômenos físicos referentes à circulação da energia e da
água na Terra.  A missão AQUA leva a bordo seis  instrumentos sensores:  Atmospheric  Infrared
Sounder (AIRS), Advanced Microwave Sounding Unit (AMSU-A), Humidity Sounder for Brazil (HSB),
Advanced  Microwave  Scanning  Radiometer  for  EOS  (AMSR-E),  Moderate  Resolution  Imaging
Spectroradiometer (MODIS) e Clouds and the Earth's Radiant Energy System (CERES). Entre eles,
o MODIS tem uma importância singular para os trabalhos em agricultura devido à sua alta resolução
temporal, que permite o monitoramento sistemático de algumas culturas agrícolas.

Para o processamento e interação dessas imagens temos que fazer a utilização de softwares.
Podemos  destacar  dois  que  são  disponibilizados  de  forma  gratuita.  O  SPRING
(http://www.dpi.inpe.br/spring) e o TerraView (http://www.dpi.inpe.br/terraview). A grande vantagem
do SPRING em relação à outros softwares e que ele tem uma versão em português e pode ser
trabalhado em cima da plataforma UNIX e WINDOWS. Ele consegue combinar o processamento das
imagens com o SIG do local, assim otimizando os resultados do estudo desenvolvido. Isso porque
ele  oferece  ao  usuário  um ambiente  interativo  onde  se  pode  visualizar,  manipular  e  editar  as
imagens (CÂMARA et al., 1996).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A opção metodológica de pesquisa de levantamento e de avaliação do conhecimento sobre
determinado tema é um desafio para o pesquisador que busca conhecer o já construído e produzido
para, somente depois, dedicar-se a temas ainda não explorados no campo científico (FERREIRA,
2002). Ainda de acordo com Ferreira (2002), as pesquisas de caráter bibliográfico são conhecidas
pela denominação de “estado da arte” ou “estado do conhecimento”. 

Dentro  dessa  perspectiva,  o  levantamento  de  artigos,  teses  e  até  mesmo  monografias
constituem um meio de vislumbrar  com maior  abrangência a  literatura científica,  promovendo a
divulgação e a facilitação do acesso aos dados estudados.

Esta pesquisa abrange publicação de diversos anos, mas se limitando ao período de tempo
do ano 1995 para frente. Ela foi realizada dentro da plataforma do “google acadêmico”, buscando
utilizar diversas combinações de palavras como “sensoriamento remoto”, “sensoriamento remoto +
safra”,  “sensoriamento  de  macrofilas”,  “sensoriamento  remoto  +  leishmaniose”,  entre  outras,  no
intuito de um número maior de documentos relacionados com o tema escolhido. 

Quanto ao critério de avaliação de escolha dos artigos selecionados para o estudo foram
feitas em duas etapas. Na primeira etapa visa identificar quantitativamente duas informações: ano de
publicação  e  característica  da  amostra.  Após  esta  etapa,  foram analisados  qualitativamente  os
artigos selecionados.  Após essas duas etapas foi  escolhido um artigo base para se realizar  as
comparações dos resultados obtidos.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 ESTUDO DE CASO

Com  base  na  metodologia  aplicada,  foram-se  estabelecidos  alguns  pontos  de  maiores
destaques quanto ao uso do sensoriamento remoto. Esses pontos podem ser observados na Tabela
1.

Tabela 1: Fatores de estudo para “Sensoriamento Remoto”

AUTORES LEISHMANIOSE
TEGUMENTAR

DISPERSÃO
DE MACROFITAS

PREVISÃO DE
SAFRAS

CARACTERIZAÇÃO DO
USO DO SOLO

MIRANDA X

GALO X

IPPOTI-RAMILO X

ESPINOZA E
ABRAHAM

X

Fonte: Autor (2017)

Sensoriamento remoto pode ser definido como sendo a utilização conjunta de sensores e
equipamentos para processamento de dados, entre outros, com o objetivo de estudar o ambiente
terrestre  através  do  registro  e  análise  das  interações  entre  a  radiação  eletromagnética  e  as
substâncias que compõem a superfície terrestre (NOVO, 1989).

Cada item na natureza tem uma distribuição de radiação refletida, emitida e absorvida, que
pode  ser  usada  para  a  diferenciação  entre  os  itens  e  obter  informação  sobre  seus  formatos,
tamanhos e até sobre algumas de suas características físicas e químicas. Desse modo este trabalho
traz uma compilação de 4 áreas onde se pode atuar  o sensoriamento remoto.  Lembrando que
existem outras áreas onde ele pode ser utilizado.

• Leishmaniose tegumentar

Para esse trabalho Miranda (1996) utilizou imagens do satélite LANDSAT, onde foi adquirida
no formato digital,  com nível de correção PL-5 (Processing Level-5), junto ao INPE. Refere-se à
órbita ponto 218/ 76X, de 24 de setembro de 1989, nas bandas TM3, TM4 e TM5. Através de um
processador de mapas - Map II, que constitui um tipo de SIG (Sistema de Informações Geográficas)
operando num computador Macintosh Quadra- 950, foi feito o registro da imagem com uma carta do
município  de  Lagoinha,  na  escala  1:50000,  digitalizada  opticamente  por  um  instrumento  de
varredura eletro-óptico mecânico (“scanner”).

Com o objetivo de facilitar a identificação dos temas realizou-se uma operação para produzir
composição colorida artificial das bandas 3, 4 e 5 da imagem TM-LANDSAT.
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Figura 1: Composição artificial das bandas 3, 4 e 5 TM-LANDSAT, evidenciando localidades onde
casos foram notificados e a vegetação arbustiva próxima.

Fonte: Miranda, 1996.

As localidades onde os indivíduos que contraíram a doença residiam e/ou trabalhavam estão
marcadas na Figura 2 com um quadrado de 918 metros de lado e as áreas de vegetação nas
proximidades foram contornadas. A imagem resultante da operação combinando as bandas 3, 4 e 5
numa única composição colorida artificial possibilitou identificar a vegetação arbórea presente nas
localidades demarcadas e próximas a elas. Com isto, foi possível visualizar o aspecto de toda a área
e a distribuição espacial  da vegetação nas localidades consideradas.  A presença de vegetação
arbustiva pode ser notada em todas as localidades, ou dentro mesmo dos limites indicados para as
mesmas ou à distância máxima de cerca de 250 m.

A observação isolada e comparativa dessas áreas onde foram registrados casos da doença
pode se mostrar de valor prático. Em primeiro lugar porque elas poderão abranger os criadouros e
segundo porque poderão se provar áreas de risco, de caracterização mais fácil e menos custosa e,
ainda assim, de utilidade para o exame e avaliação, quanto ao risco, da área de todo o município.

 Dispersão de macrófitas.

Galo (2002) utiliza como referência Novo et al. (1989) que diz que o sensoriamento remoto da
água se baseia no fato de que os componentes nela presentes afetam a sua cor, cujas mudanças
são  decorrentes  de  alterações  na  radiância  da  água  e  essa  variação  pode  ser  registrada  por
sensores orbitais. 

Assim se por  um lado existe  uma limitação técnica  dos dados multiespectrais  adquiridos
sistematicamente a parti de plataformas orbitais para aplicações com água, a dimensão do espelho
d´agua  de  muitos  reservatórios  brasileiros  pode  inviabilizar  programas  de  monitoramentos  da
qualidade  da água,  em face  do  alto  custo  de implementação de um esquema de  amostragem
adequado. Devido ao seu caráter sinóptico e repetitivo, as imagens de satélite podem se constituir
em um recurso auxiliar valioso no processo de alocar adequadamente pontos de amostragem no
reservatório e mesmo de mapear a distribuição espacial de alguns componentes presentes no corpo
d´agua.
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Para a caracterização dos Reservatórios do Complexo Tietê,  foram utilizadas imagem do
satélite LANDSAT 7, que está em operação desde o ano de 1999 e conta com a tecnologia ETM+
que mantém a designação e as resoluções espacial (30 metros) e espectral (6 bandas no espectro
refletivo).  As exceções ficam por  conta da banda termal,  que,  apesar  de continuar  sendo a de
número 6, teve sua resolução espacial melhorada (60 metros) em relação aos LANDSAT 4 e 5, e da
incorporação de uma banda pancromática (definida no intervalo espectral entre 0,52 e 0,90 μm),
com resolução de 15 metros (Sheffner, 1999). 

Novo et al. (1994) argumenta que os componentes da água absorvem seletivamente a luz que
chega ao volume d’água,  sendo essa absorção máxima em alguns comprimentos de onda.  Os
pigmentos fotossinteticamente ativos são responsáveis pela absorção nas regiões espectrais do azul
e do vermelho, de modo que um aumento na quantidade de fitoplâncton na água produz redução na
quantidade dessa energia e a cor da água é percebida como verde. A matéria orgânica dissolvida é
também responsável por mudança no coeficiente de absorção da água, ocorrendo um máximo na
região do azul e decrescendo com o comprimento de onda. Como consequência, a cor da água
muda do azul (água limpa) e verde (água rica em fitoplâncton) para o amarelo, conforme o aumento
da quantidade dos componentes orgânicos dissolvidos.

Para  o  desenvolvimento  do  projeto  também  foram  utilizados  dois  aplicativos,  os  quais
forneceram as ferramentas  necessárias  para  a  análise  dos dados de sensoriamento  remoto:  O
SPRING e o IDRISI. Embora ambos se constituam em SIG, esses softwares apresentam funções
diferenciadas que os tornam aplicáveis para a situação.  Comparando a cor da água do corpo do
reservatório  nas imagens de março e  junho percebe-se claramente  maior  variação na resposta
espectral da água na cena de março de 2001 (Figura 2-A), o que não é tão perceptível na imagem
de junho (Figura 2-B) 

        (A) (B)
Figura 2: Composições coloridas das bandas ETM+3, ETM+4 e ETM+5, associadas às cores azul (B), verde (G) e
vermelho (R), respectivamente, representando o reservatório de Barra Bonita em: (A) março/2001 e (B) junho/2001.

Fonte: Galo, 2002.

Tendo em vista as imagens orbitais de sensoriamento remoto constituem uma fonte de dados
auxiliar particularmente útil para representar espacialmente e fornecer subsídios para uma análise
abrangente  da  configuração  de  grandes  reservatórios.  Especificamente,  a  abordagem  adotada
permitiu estimar a superfície ocupada pelo espelho d’água, além de estimar a área e a dispersão
espacial de bancos de macrófitas emersas e de regiões de água turva pela presença de sedimentos
em suspensão, de cinco reservatórios do rio Tietê, em duas épocas distintas de tomada de imagens.
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•  Previsão de safra

A previsão  de  safras  no  Brasil,  implementada  desde  1944,  é  uma  atividade  inerente  ao
funcionamento de duas instituições brasileiras: Conab e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).  Durante  o  período  compreendido  entre  1944  e  2002,  melhorias  foram  feitas  nos
procedimentos amostrais com o objetivo de reduzir a subjetividade da previsão. Persiste ainda hoje,
no entanto, uma subjetividade nos números finais que, de uma maneira geral, são confirmados após
a safra. Os componentes básicos da previsão de safras são: dimensionamento da área plantada e
estimativa da produtividade das culturas.

O avanço do sensoriamento remoto tem permitido utilizar imagens de satélite para monitorar e
auxiliar a estimativa das áreas plantadas. São inúmeras as opções, entre elas: imagens dos satélites
Landsat, Spot e CBERS (de média resolução espacial), Ikonos, Quick-Bird e Eros (alta resolução
espacial),  e  as  imagens  dos  satélites  NOAA/AVHRR,  MODIS  e  CBERS/WFI  (baixa  resolução
espacial,  porém  de  alta  periodicidade).  Há  algumas  décadas  as  alternativas  eram  poucas  e
permitiam uma ou no máximo duas coberturas durante o período das safras o que reduzia a chance
de um melhor acompanhamento e quantificação das áreas cultivadas. Atualmente, a combinação
dos  vários  satélites  permite  obter  mais  imagens  por  ciclo,  garantindo  a  possibilidade  de
monitoramento das áreas cultivadas.

No entanto, a falta de articulação institucional constitui entrave na proposição de soluções
para  previsão de safras.  As partir  de  entendimentos  iniciados em 2003 formou-se em torno do
GeoSafras um ambiente que veio a propiciar amplo universo de articulação de cooperação e de
união de esforços em torno de um objetivo comum: aprimorar as estimativas de safras brasileiras
tornando inquestionáveis os números do governo. O GeoSafras vem possibilitando aplicação das
experiências desenvolvidas em instituições de pesquisa e ensino em escalas regionais e nacional.

A metodologia para estimativa de área baseia-se em modelo amostral com expansão para
estimativa da área cultivada por estado conforme descrito a seguir. Os municípios dos estados que
integram a área de estudo são classificados pela área estimada de cultivo, como mostrado a título
de ilustração, no mapa da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo (Fig. 3).

Figura 3: Distribuição estimada do cultivo de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo.
Fonte: Conab, 2004.

Para passo seguinte consiste em cobrir integralmente, com imagens de satélites, todos os
municípios selecionados (Fig. 4). Para estimativa de área, são utilizadas imagens de médio poder de
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definição. Em 2004, foram utilizadas imagens do satélite Landsat que tem resolução espacial de
30m e periodicidade de imageamentos de 16 dias. Os quadriláteros na Fig. 4 identificam as imagens
utilizadas. A partir da safra 2004, deve-se começar a se utilizar, prioritariamente, imagens do satélite
brasileiro CBERS-2, que tem alguns sistemas sensores, um deles obtém imagens com resolução de
20m a cada 26 dias, adequadas para a presente metodologia de estimativa de área.

Figura 4: Painel amostral dos municípios no Estado de São Paulo.
Fonte: Conab. 2004.

Na continuidade do processo de estimativas da área de cultivo as imagens são submetidas a
processamento para realce das cores, para ajustá-las com precisão aos limites dos municípios e
para impressão de material  destinado ao trabalho de campo. Em seguida, a partir  das imagens
processadas, são definidos aleatoriamente em cada município um conjunto de pontos amostrais
(Fig. 5).

Figura 5: Pontos amostrais no município.
Fonte: Conab, 2004.

Em seguida, é realizada a etapa de identificação de uso do solo de cada ponto amostral. Em
regiões onde as áreas de cultivo não são muito fragmentadas e o relevo seja menos acidentado,
existe a possibilidade de que pelo menos parte dos pontos amostrais, possam ser caracterizados
diretamente  nas imagens.  Onde  isso  não for  possível  é  realizada  visita,  in  loco,  a  cada ponto
amostral, onde é preenchido formulário de caracterização do ponto (solo, água, área urbana, cana,
etc).

Para a estimativa do rendimento da cultura vem sendo utilizados três tipos de modelos: o
agrometeorológicos, que enfatizam o grau de penalização sobre o rendimento da cultura face às
condições climáticas nos períodos críticos do desenvolvimento vegetativo da planta; o espectral que
caracteriza o estado do desenvolvimento da cultura com base em índices de vegetação.  Esses
índices são, na maioria das aplicações, calculados a partir de imagens dos satélites NOAA. Estes
satélites, embora obtenham imagens de menor poder de definição espacial, têm alta frequência de
imageamentos, permitindo o monitoramento em base diária. Como a produtividade da cultura pode
alterar  com  facilidade,  especialmente  em  função  das  condições  do  clima  e  de  doenças,  há
necessidade de se ter imagens frequentes. Além do NOAA outros satélites também possibilitam o
monitoramento  das  culturas,  como  o  CBERS  através  de  um  dos  seus  sistemas  sensores,  o
Imageador de Amplo Campo de Visada, (WFI - Wide Field Imager), com resolução espacial de 260
m, e o TERRA que tem a bordo o sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging Spjectroradiometer),
que  gera  imagem com  resolução  espacial  de  250  m;  e  por  fim  o  modelo  hibrido  que  integra
resultados dos dois modelos anteriores e está sendo aprimorado cada vez mais pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

P
! P

!
P
!

P
!

P
!

P
!

P
!

P
!P

!
P
!

P
!

P
!

P
!

P
!P

!
P
!

P
! P
!

P
!

P
! P

!P
!

P
!

P
!

P
!

ISBN 978-85-459-0773-2



Cada  produto  tem suas  características  peculiares.  A  cana-de-açúcar  é  uma  cultura  com
produtividade relacionada à idade de plantio (corte), à variedade da planta e à densidade de plantio,
tem a vantagem de ser produzida em áreas contínuas e normalmente planas. Inicialmente a cultura
da cana-de-açúcar será monitorada nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco
e Alagoas, tradicionais produtores, onde se concentram mais 80% da área cultivada no País. Algo
em torno de 4,2 milhões de hectares, do total de 5,2 milhões de hectares cultivados. 

Um fato importante que merece ser mencionado é que o Instituto  Nacional  de Pesquisas
Espaciais (INPE), entidade parceira no GeoSafras vem trabalhando há anos no desenvolvimento
dos satélites brasileiros da série CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite). O CBERS-2 (o
segundo da série) foi colocado em órbita por um foguete chinês em outubro de 2003. Este satélite
tem sensores para mapeamento de lavouras e para obtenção de índice de vegetação. Este fato não
só comprova o alto nível de conhecimento em tecnologia de sensoriamento remoto desenvolvido no
Brasil, mas também contribui para o Projeto no fornecimento de imagens para estimativa de área e
para monitoramento de desenvolvimento das culturas, a baixo custo.

 Caracterização do uso do solo.

O desenvolvimento urbano apresenta permanente conflito com o meio ambiente, decorrente
de  razões  econômicas  e,  muitas  vezes,  pela  ausência  de  planejamento  de  ocupação.  Os
componentes do meio físico são de fundamental importância na avaliação ambiental de uma região,
daí a necessidade de se ter um diagnóstico bem circunstanciado, para que a avaliação ambiental
seja verdadeira e confiável.

Este estudo teve como objetivo caracterizar fisicamente a região, os seus usos e recursos a
partir de produtos orbitais, elaborando mapas temáticos representativos do meio físico e identificar
áreas preservadas e áreas a serem recuperadas ao longo do rio Itajaí-Açu entre a sua Foz até o
município  de  Indaial.  A  caracterização  física  da  área  de  estudo,  foi  feita  usando  técnicas  de
Sensoriamento  Remoto  Orbital  e  SIG,  os  quais  possibilitaram  elaborar  um  documento  síntese,
didático e analítico, referente às questões de natureza ambiental dos municípios.

Foram utilizadas imagens de satélite LANDSAT 5 nas bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7 referente à órbita
e ponto 220/79-E com passagem na data de 05/04/97 e do ano de 2002. Para a digitalização foram
utilizadas as cartas topográficas de Itajaí e Gaspar na escala de 1:50.000 do IBGE, utilizando-se o
software SPRING 4.0.

Inicialmente foi gerado o projeto dentro do SPRING 4.0 onde foram digitalizadas as cartas
topográficas, dividindo em hidrografia, curvas de nível e rodovias. No momento da coleta de imagem
foram registradas um total de 28 pontos de controle utilizando um polinômio de transformação de 2˚
grau. Também foi realizada a análise de resíduos do erro dos pontos coletados e selecionou-se os
melhores pontos de controle, totalizando um erro dos pontos de controle de 0,523.

Para  a  realização  da  classificação  supervisionada  foi  necessária  a  utilização  de  várias
combinações  entre  as  bandas  do  TM-Landsat  2,  3,  4,  5  e  7  onde  classe  foi  analisada
cuidadosamente com o auxílio principalmente da imagem sintética gerada pela composição colorida
das bandas 4,5,7 nos canais RGB, respectivamente.

O mapa de uso do solo mostra o alto grau de fragmentação da região e demonstra a forte
pressão antrópica exercida pelos municípios de Itajaí, Navegantes e Ilhota. Observa-se na Figura 6
que o uso do solo se encontra altamente fragmentado, dominado predominantemente de pastagens,
cultivos de arroz e mata nativa.
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Figura 6: Caracterização do uso e ocupação do solo.
 Fonte: Espinoza; Abraham, 2005.

Conclui-se então que um dos graves problemas que afetam a qualidade ambiental da região e
dos recursos hídricos é a retirada ou ausência de mata ciliar, por atividades agrícolas como as
culturas de cereais a criação de animais e construções residenciais e comerciais.

4 CONCLUSÃO

No  presente  artigo  pode-se  observar  algumas  das  áreas  onde  o  sensoriamento  remoto
acompanhado junto de outras técnicas como o SIG, pode ser muito útil. Desde marcação de limites
de terrenos dentro da cidade como até mesmo se montar um mapa de qualidade de agua, focos de
epidemias e estimar algo futuro, como no uso da agricultura. 

O conhecimento cientifico e temático da área de aplicação é de fundamental importância. Isso
para que os dados coletados sejam os mais próximos dos dados que estão sendo observados. Pois
sem estes conhecimentos e um objetivo bem definido, os recursos desta geotecnologia podem ser
mal ou subutilizados.
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