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RESUMO 

O sensoriamento remoto é uma ferramenta que atua em diversas áreas do conhecimento como base para 
tomada de decisões e para tentar correlacionar parâmetros do mundo real com o comportamento espectral 
dos objetos de estudo. A análise espectral é um auxílio poderoso de estudo dos objetos, visto que sua 
sensibilidade está muito além da faixa do comprimento de onda visível, que é comum aos seres humanos. 
Neste trabalho, fazemos um estudo do estado da arte do sensoriamento in situ, com destaque para 
aplicação de espectrorradiômetros. Há uma ampla gama de trabalhos que se concentram nas áreas 
ambientais, como agricultura, vegetação, solo, corpos hídricos e atmosfera. E muitos desses trabalhos se 
utilizam de dados diferentes de comportamento espectral coletado in situ para serem correlacionados com 
imageamento remoto. Em menor densidade, também há estudos voltados para a área urbana utilizando 
sensoriamento in situ. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Espectrorradiômetro; Radiômetro; Refletância; Sensoriamento in situ; Sensoriamento 

Próximo.  

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O termo “sensoriamento in situ” é adotado para se referir às medições e 

observações realizadas de locais próximos ao alvo. Por vezes, pode ser empregado o 
termo “sensoriamento próximo”, embora este inclua também medições feitas em 
laboratório, ou seja, ex situ. De fato, uma definição do dicionário para in situ seria “no 
local”, ou seja, avaliar o alvo em sua posição natural. A coleta de dados em campo é 
necessária até mesmo em pesquisas baseadas quase inteiramente no sensoriamento 
remoto: Com a crescente disponibilidade de múltiplos sistemas de sensores de satélite, é 
essencial fornecer padrões de referência baseados em terra e padrões de calibração 
cruzada de forma contínua para assegurar a consistência dos produtos de informação 
gerados a partir desses sistemas múltiplos. 

Tendo em vista os contínuos avanços tecnológicos nesta abrangente área da 
ciência, este artigo busca fazer uma revisão sobre o tema e apresentar o atual estado da 
arte, trazendo aplicações recentes do sensoriamento in situ com espectrorradiômetros 
nas áreas de engenharia, agronomia e planejamento urbano. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 

 
2.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O trabalho se desenvolveu a partir da revisão de artigos publicados em periódicos 

e congressos, para a verificação do estado da arte do tema proposto de sensoriamento e 
coleta de dados in situ. Os materiais foram pesquisados nas bases de dados do portal de 
periódicos da CAPES e também no portal Science Direct. Para a pesquisa, foram 
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utilizadas palavras-chave em português e inglês, sendo elas: “sensoriamento”, “in situ”, “in 
situ sensing”, “proximal sensing”, “on site sensing”, “in field sensing”, “hyperspectral 
imaging” e “spectroradiometer”. 

 
2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os métodos de sensoriamento in situ são amplamente utilizados nos mais variados 
contextos, como climatologia, agricultura, geotecnia, arqueologia e mineração (HOWARD; 
ORLICKI; LETARTE, 2016). Alguns métodos de sensoriamento em campo incluem a 
avaliação da resistividade ou condutividade elétrica, suscetibilidade magnética, 
penetrabilidade, fluorescência de raios-X, indução eletromagnética, entre outros 
(HARTEMINK; MINASNY, 2014). 

McBratney et al. (2011) classificam as modalidades de sensoriamento in situ em 
invasivas ou não invasivas, ativas ou passivas e móveis ou estacionárias, trazendo como 
exemplo alguns aparelhos e técnicas utilizados no sensoriamento do solo (Tabela 01).  

 
Tabela 01: Modalidades de sensoriamento in situ. 

Modo A Modo B Modo C Modo D Exemplos 

In situ 
(local) 

Invasivo 

Ativo 

Móvel Sensores de infravermelho próximo 

Estacionário 
Sensores TDR, sensores de 
nêutrons 

Passivo 
Móvel Penetrômetros 

Estacionário Sensores de temperatura 

Não 
invasivo 

Ativo 
Móvel 

Radares de penetração no solo, 
indução eletromagnética, sensores 
ópticos 

Estacionário Sensores gama de superfície 

Passivo 
Móvel Radiômetros, sensores ópticos 

Estacionário Radiômetros, sensores ópticos 

Fonte: Adaptado de McBratney et al. (2011) 

  
A partir da pesquisa e revisão artigos publicados nos anos recentes em periódicos 

e congressos, podemos fazer uma divisão dos trabalhos realizados atualmente em 
algumas grandes áreas. O primeiro tópico abordado é o da agricultura, vegetação e solo, 
que estão todos inter-relacionados e são de grande impacto para fins econômicos. Neste 
tópico temos trabalhos como diferenciação de plantas sadias com outras que foram 
atacadas por pragas ou tratadas com herbicidas, caracterização do solo com estudo do 
espectral em função de parâmetros como matéria orgânica, presença de nitratos, quantias 
de argila, etc., e ainda o desenvolvimento de um sensor para utilização in situ que detecta 
manchas foliares e certas espécies. 

Há, ainda, muito se trabalhado com o meio ambiente em trabalhos sobre corpos 
hídricos e oceanografia, a maioria deles tentando compreender relações entre o espectro 
e parâmetros físicos, químicos e biológicos destes corpos. Muitos desses trabalhos 
correlacionam imageamento de satélites com dados coletados in situ, dos quais muitos 
são parâmetros físicos que não o espectro. O foco dos trabalhos são aqueles que se 
utilizam de alguma forma de análise de refletância do espectro in situ, na maior parte dos 
casos utilizando um espectrorradiômetro. 
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2.2.1 IMAGEAMENTO HIPERESPECTRAL IN SITU: APLICAÇÕES NA AGRICULTURA 

 
O imageamento hiperespectral (HSI) é uma tecnologia emergente para a avaliação 

rápida, automatizada e não invasiva, atualmente empregada em muitos campos da 
ciência, tais como sensoriamento de solo, água e vegetação, microbiologia, e ciências 
farmacêuticas (MISHRA et al., 2017). Um aparelho de HSI consiste em quatro partes 
principais: a fonte de luz, as lentes objetivas, o espectrógrafo de imagem e o detector de 
área. A seleção da fonte de luz é crucial para garantir o bom desempenho e confiabilidade 
de qualquer sistema de inspeção óptica (MISHRA et al., 2017). Desta forma, um sistema 
de HSI integra um espectrógrafo que registra a reflectância em uma ampla gama do 
espectro, incluindo o ultravioleta, visível e o infravermelho próximo em um sensor digital 
(BOCK et al., 2010 apud MISHRA et al., 2017). Esta tecnologia, portanto, é cada vez mais 
utilizada na agricultura por ser capaz de extrair informação espacial e espectral sobre a 
estrutura e a fisiologia de plantas (MISHRA et al., 2017). 

Conforme levantamento de MISHRA et al. (2017), algumas aplicações recentes do 
HSI em plantas são relacionadas à estimativa de composição bioquímica (VIGNEAU et 
al., 2011), detecção de estresse (RUMPF et al., 2010), identificação de espécies 
(KUMAR, SKIDMORE e MUTANGA, 2010) e fenotipagem (LEUCKER et al., 2017). Outras 
pesquisas encontradas sobre a aplicação de HSI in situ na agricultura envolvem a 
detecção precoce de danos causados por herbicidas em uma plantação de soja (HUANG 
et al., 2016) e o diagnóstico do stress induzido por ozônio em cultivares de trigo (CHI et 
al., 2016). 

A Figura 1 ilustra a geometria das folhas de uma planta e sua interação com a luz, 
seja esta artificial ou natural. Em condições de iluminação artificial, a parte superior de 
uma planta recebe mais iluminação do que a inferior; e essas diferenças na iluminação 
causam efeitos aditivos e multiplicativos no espectro de reflectância. Em condições de 
campo, ou seja, in situ, o efeito de distância da fonte não é aparente, uma vez que a fonte 
de luz está muito longe, mas a imagem é amplamente afetada pela localização do sol, isto 
é, o ângulo dos raios de sol em direção ao nadir (MISHRA et al., 2017). 

 

 
Figura 01: HSI em condições de iluminação artificial (em laboratório) e natural (em campo) 

Fonte: MISHRA et al., 2017 

 
O imageamento hiperespecral, portanto, está sujeito a sofrer interferências 

causadas pela iluminação, e, por isso, a calibração frequente dos sensores se faz 
necessária, o que acaba retardando o processo de aquisição de dados. Outras 
complicações se devem à complexidade da geometria das folhas e irregularidades na 
superfície, o que pode causar múltiplas reflexões ou sombreamento (MISHRA et al., 
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2017). Conforme apurado por MISHRA et al. (2017), muitos pesquisadores já buscam 
soluções para estes efeitos de iluminação: Behmann et al. (2014) propuseram uma 
combinação de HIS com nuvens de pontos 3D obtidas de um scanner de triangulação a 
laser para lidar com esse problema. Este método, apesar de ainda apresentar algumas 
desvantagens, foi utilizado por Roscher et al. (2016) para a detecção de sintomas de 
manchas foliares causadas por Cercospora em beterrabas, tendo sido identificada uma 
melhora na detecção da doença.  

Da mesma forma, Bergsträsser et al. (2015) desenvolveram um novo aparelho para 
coleta de dados de plantas in situ, chamado HyperART (Hyper = hiperespectral e ART = 
Absorção, Reflectância, Transmitância), que quantifica simultaneamente a reflectância e a 
transmitância na escala de folhas inteiras (ligadas à planta) por uma única câmera, 
permitindo o cálculo do espectro de absorção. Os dados obtidos por este aparelho, 
também empregados na detecção de manchas foliares causadas por Cercospora em 
beterrabas, foram comparados com dados obtidos com um FieldSpec equipado com 
FluoWat, um equipamento de alta performance já bem estabelecido no mercado – porém 
que faz a coleta de dados em uma escala de pontos, e não de uma folha inteira. 

As medições obtidas com HyperART foram consistentes com os dados adquiridos 
com o FieldSpec e FluoWat. Não apenas foi demonstrado que o sistema leva a uma 
melhor detecção e quantificação dos sintomas de Cercospora, como também, observou-
se que o sinal de radiação não absorvido reduziu o ruído de dados na detecção da 
doença e melhorou significativamente a estimativa do teor de clorofila na folha em 
diferentes espécies com diferentes estruturas foliares (BERGSTRÄSSER et al., 2015). 

Martins, Galo e Vieira (2015) apresentam um estudo onde dois grupamentos de 
uma espécie de café, um sadio e outro infectado com nematoides (parasitas que infectam 
o sistema de raízes da planta e são responsáveis por diminuição considerável), foram 
analisados espectrometricamente. As curvas de reflectância foram obtidas in situ com um 
espectrômetro que trabalha no ultravioleta, no visível e no infravermelho próximo, com 
intervalo espectral limitado entre 375 e 1075 nm econfigurado em 512 canais. O estudo 
mostrou uma diferença marcante na região do infravermelho próximo (780 - 1080), onde 
se pode identificar uma refletância maior para as amostras sadias e menor refletância 
para as amostras com diferentes níveis de infestação, como mostra a Figura 2. 

 

 
Figura 2: Curvas espectrais médias referentes aos cafeeiros sadios e sob diferentes graus de 

infecção por nematoides.  
Fonte: MARTINS; GALO; VIEIRA, 2014. 

 
Outro estudo de sensoriamento remoto realizado em plantações é apresentado por 

Huang et al. (2016). Neste trabalho, é realizada uma análise das características 
espectrais da soja tratada com dicamba. A dicamba é um herbicida usado para controle 
de várias espécies de erva daninha. Foram desenvolvidas espécies de algodão e soja que 
são tolerantes ao dicamba, e a partir de sua comercialização, o herbicida começou a ser 
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comercializado também em maiores quantidades para controle das ervas daninhas. 
Todavia, o vento leva a deriva deste herbicida para as plantações vizinhas, as quais 
podem não ser tolerantes ao dicamba e podem sofrer danos severos, portanto a 
importância de reconhecer uma plantação que possui tratamento com dicamba de uma 
que não possui.  

Os resultados encontrados com a análise espectral não foram animadores: para 
análises realizadas após 72 horas do tratamento com o herbicida o comportamento 
espectral das plantas tratadas e não tratadas possuem comportamentos espectrais 
parecidos e estes se confundem. Para análises realizadas entre 24 e 72 horas, o 
comportamento espectral, aliado a análises de índice de vegetação, revelam diferenças 
claras entre as plantas em que os herbicidas foram ministrados e as que não foram. 

Além do estudo da vegetação, o sensoriamento in situ é muito utilizado na análise 
de solos para caracterização de parâmetros físicos, como cor, presença de argila e 
composição mineralógica. O potencial do sensoriamento do solo usando sensores multi e 
hiperespectrais é constantemente investigado, tendo em vista sua medição rápida e 
relativamente barata das propriedades do solo (ROSSEL, 2009). Com uma análise in situ 
do solo, é possível fazer observações não somente da superfície do solo, mas também 
em profundidades. 

Rossel et al. (2009) desenvolveu um estudo fazendo análises in situ do solo para 
análise de cor, composição mineral e argilosa. A análise do solo no local foi feita somente 
usando aparelho espectrofotômetro portátil, operando na faixa do espectro visível e 
infravermelho próximo (400 – 2500 nm). As análises espectrais realizadas in situ foram 
comparadas com o espectro coletado em laboratório. Foram estimadas a composição 
mineral e a coloração do solo com a partir do espectro e também foi realizada uma 
predição da porcentagem de argila presente. Os resultados da análise mostraram que o 
estudo do espectro visível e infravermelho próximo pode ser utilizado para 
caracterizações de cor, composição mineral e argila. Para as amostras analisadas in situ 
e em laboratório, foram encontrados os comprimentos de onda onde houve maiores 
diferenças entre elas, concluindo-se que são próximos e nos comprimentos de onda que 
se relacionam com a agua e estes já são comumente desconsiderados na caracterização 
da composição mineral do solo. Foi observado que a espectrofotometria neste intervalo 
de comprimento de onda estudado é excelente para detectar óxidos de ferro, 
especialmente em pequenas quantias, e que é pouco efetivo para detecção de quartzo 
presente no solo. 

Seguindo na mesma área do conhecimento, temos o trabalho de Fiorio et al. 
(2014), que se ocupou de fazer uma análise espectral in situ de amostras distintas de 
solos baseadas no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) (Figura 3). As 
amostras foram coletadas em um alinhamento horizontal, separadas 100 metros uma da 
outra e georreferenciadas, na camada superficial. Com este estudo, foi possível delimitar 
em campo os limites das unidades de solos da área estudada e também determinar 
diferenças como textura, cor, ferro e matéria orgânica presente nas amostras, por meio da 
variação nas respostas espectrais das amostras de solos avaliadas. 
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Figura 3: Curvas espectrais obtidas in situ de diferentes classes de solo 

Fonte: Fiorio et al., 2014 

 
Ainda no estudo do solo, podemos citar o trabalho de Ji et al.(2016), que faz 

análise da aplicabilidade do estudo espectrométrico do solo em função de diversos 
parâmetros como matéria orgânica, humidade, nitratos, potássio, sódio e outros minerais. 
Além da espectrometria in situ foram coletadas estas amostras para análises laboratoriais 
de suas propriedades em função de comparação com os dados fornecidos pelo 
espectrômetro usado, que funciona na faixa do infravermelho médio. O estudo mostrou 
que algumas propriedades do solo como matéria orgânica, cálcio e magnésio podem ser 
acuradamente observadas através do espectro do solo estudado, enquanto outros fatores 
como pH, nitratos, potássio  e sódio são mais dificilmente observáveis. 

Estes dois exemplos de análise espectral in situ na agricultura são uma pequena 
amostra das possibilidades e do potencial que a espectrometria possui no nesta área do 
conhecimento. Muitas vezes os resultados não são tão bons como no caso anterior. 

 
2.2.2 DADOS COLETADOS IN SITU NA VALIDAÇÃO DE INFORMAÇÃO OBTIDA POR 
SENSORIAMENTO REMOTO 

 
Dados coletados in situ têm um papel muito importante na validação de dados 

coletados através de sensoriamento remoto. Um exemplo claro está nos estudos recentes 
de Matsushita et al. (2015) e Dlamini et al. (2016) sobre a qualidade da água. Na 
avaliação da qualidade de corpos hídricos, a concentração de clorofila é um dos 
parâmetros mais importantes. Entre os diversos métodos desenvolvidos para a 
determinação da concentração de clorofila a partir de sensoriamento remoto, Matsushita 
et al. (2015) se utilizam de três algoritmos previamente desenvolvidos (um para águas 
limpas, um para águas turvas e um para águas muito turvas) e propõem um novo 
algoritmo híbrido para a recuperação destes dados. 

Para a avaliação do desempenho do novo algoritmo, os pesquisadores 
selecionaram três lagos do Japão e dois lagos da China, com características distintas 
entre si, e coletaram dados in situ sobre os valores de reflectância e concentração de 
clorofila de cada um deles com um espectrorradiômetro portátil FieldSpec. Os resultados 
obtidos mostraram que o algoritmo híbrido possui um bom desempenho na avaliação de 
uma variedade de propriedades ópticas, tendo potencial para ser utilizado no 
monitoramento da concentração de clorofila em corpos híbridos com diferentes condições 
e características, sem a necessidade de calibração (MATSUSHITA et al., 2015).  
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Nesta mesma linha de pesquisa, Dlamini et al. (2016) avaliam a possibilidade de 
integrar dados multiespectrais obtidos através de sensoriamento remoto com dados 
obtidos in situ para o monitoramento da qualidade da água do Lago Chivero, no 
Zimbábue. Foram utilizadas imagens obtidas com o sensor MODIS (MODerate Resolution 
Imaging Spectroradiometer) a bordo da plataforma Terra, entre os meses de fevereiro e 
maio de 2012, e os dias da coleta de dados in situ coincidiram com as datas das imagens.  

No Zimbábue, este lago é uma importante fonte de água e possui um grande papel 
socioeconômico nas cidades ao seu redor, mas sofre com um sério histórico de poluição. 
Tentativas anteriores de recuperação do lago foram frustradas pela falta de sistemas de 
monitoramento no espaço e no tempo. O resultado da pesquisa, porém, mostrou que as 
concentrações de clorofila medidas in situ e estimadas através de conjuntos de dados 
multiespectrais eram correspondentes, e, portanto, imagens do MODIS eram confiáveis 
para o monitoramento da qualidade da água do Lago Chivero (DLAMINI et al., 2016). 

 
2.2.3. COLETA DE DADOS IN SITU NO CONTEXTO URBANO: AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES 
 

A super-iluminação do céu noturno por luzes artificiais é um problema das cidades 
modernas que requer estudos minuciosos. Como apontam Aubé et al. (2016), a Luz 
Artificial à Noite (ALAN – Artificial Light-At-Night) pode provocar diversos impactos 
ambientais, desde o comprometimento da visibilidade de objetos astronômicos até a 
alteração de ciclos do relógio biológico de humanos e animais. Partículas suspensas na 
atmosfera terrestre, assim como todos os corpos físicos, possuem a habilidade de refletir, 
absorver e dispersar energia eletromagnética, e as nuvens são capazes de alterar 
substancialmente a iluminação do céu ao adicionarem luz refletida à luz dispersa, fazendo 
uma sobreposição na radiação que chega ao solo. Aubé et al. (2016), portanto, estuda o 
efeito de amplificação espectral causados por nuvens no céu noturno de Madrid, na 
Espanha. 

Os autores se utilizam de mapas do brilho do céu gerados a partir de dados sobre 
a iluminância do céu noturno coletados por dois fotômetros do observatório da 
Universidad Complutense de Madrid, e também de dados coletados in situ com o 
espectrômetro SAND-4. Estes dados foram comparados com um modelo numérico 
aplicado ao contexto geográfico específico da universidade, com o propósito de, sob 
condições controladas, validar o modelo e identificar características fundamentais da 
amplificação do brilho do céu causada por fontes emissoras de luz artificial (AUBÉ et al., 
2016). Aubé et al. (2016) conseguiram mostrar experimentalmente e provar 
numericamente que em céus cobertos por nuvens o fator de amplificação (AF) da 
radiância aumenta proporcionalmente ao longo dos comprimentos de onda, com valores 
de pico na parte vermelha do espectro visível. E, quanto mais baixas as nuvens, maior o 
AF. O espectrômetro SAND-4 foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, por 
ter coletado in situ uma descrição detalhada do fator de amplificação da radiância no 
zênite. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
O imageamento hiperespectral é uma ferramenta que possibilita a exploração 

rápida e não destrutiva de objetos. No entanto, apesar do sucesso do uso do HSI em 
sensoriamento remoto, esta técnica, ainda está em seu estágio inicial de desenvolvimento 
para aplicações de curto alcance e enfrenta dificuldades técnicas - tais como efeitos de 
iluminação, por exemplo (MISHRA et al., 2017).  

As praticas in situ do sensoriamento remoto podem ser aplicadas em diversas 
áreas relacionadas ao meio ambiente, como nos estudos de características químicas e 
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físicas do solo, na diferenciação de plantações e vegetação no geral quanto à presença 
de pragas, componentes químicos (herbicidas), espécies, extresse e níveis de atividade, 
muitas vezes utilizando índices de vegetação (VI = vegetation index). 

Muitos trabalhos são realizados na área de oceanografia e também no estudo das 
águas superficiais continentais. O sensoriamento remoto, através de imagens de satélite e 
a comparação de dados coletados in situ, é utilizado para determinar fatores presentes na 
agua como a presença de clorofila a, temperatura superficial, salinidade outros índices de 
qualidade do corpo hídrico. Muitos trabalhos, porém, não coletam dados in situ 
relacionados ao comportamento espectral, mas a componentes químicos e físicos do 
objeto de estudo. Estes dados são comparados com imagens adquiridas através do 
sensoriamento remoto, e, através de comparações e análises desse material conjunto, 
poderá se concluir se certo parâmetro pode ser bem avaliado através do imageamento do 
espectro ou se ainda será necessário fazer modelagens para chegar em resultados 
satisfatórios. 

Em menor quantidade, existem trabalhos que abordam sensoriamento remoto 
integrado com a coleta de dados in situ para estudos na área urbana, como o caso 
apresentado de amplificação espectral do céu noturno pelas nuvens presentes.  

Para ampliar o potencial do HSI na coleta de dados in situ, ainda são necessários 
estudos que desenvolvam novas técnicas e aplicações e tornem o processo mais fácil, 
acessível, e com menor margem de erros. Com o avanço na tecnologia de sensores e 
análise de dados, pode-se esperar que o HSI se torne uma ferramenta primária para a 
exploração rápida e prática in situ. 
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