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Sensoriamento Remoto Ótico  

Sensoriamento remoto é um termo utilizado na área das ciências aplicadas que se refere à 
obtenção de imagens à distância, sobre a superfície terrestre. Estas imagens são adquiridas 
através de aparelhos denominados sensores remotos. Por sua vez estes sensores ou câmaras 
são colocadas a bordo de aeronaves ou de satélites de sensoriamento remoto - também 
chamados de satélites observação da Terra. Um sensor a bordo do satélite gera um produto de 
sensoriamento remoto denominado de imagem ao passo que uma câmara aerofotográfica, a 
bordo de uma aeronave, gera um produto de sensoriamento remoto denominado de fotografia 
aérea. Mais adiante vamos ver que um sensor remoto também pode ser utilizado para obter 
informações a poucos metros da superfície terrestre ou mesmo de amostras em laboratório 
para estudos específicos.  

Antes do advento dos satélites de sensoriamento remoto na década de 70, do século passado, 
o uso de fotografias aéreas era muito comum e até hoje estas fotografias são insubstituíveis 
para muitas aplicações. Entretanto, notamos que com o avanço tecnológico as imagens dos 
sensores de satélites de sensoriamento remoto estão se aproximando da qualidade das 
fotografias aéreas. Todavia, para o momento, vamos nos ater às imagens obtidas por satélites 
de sensoriamento remoto e deixar as fotografias aéreas para outra discussão.  

Existe hoje um grande número destes satélites em órbita ao redor da Terra. Eles obtêm 
imagens com características distintas que dependem tanto do satélite quanto do sensor. Os 
sensores podem ser comparados aos nossos olhos. Se olharmos para uma floresta que está 
distante conseguimos ver apenas uma mancha de árvores. À medida que nos aproximamos 
desta floresta começamos a identificar árvores isoladas e se nos aproximarmos ainda mais 
podemos até ver os diferentes tipos de folhas. A mesma experiência poderia ser feita à 
distância se dispuséssemos de um binóculo ou de uma luneta. Assim, precisamos entender 
algumas das características básicas dos satélites e de seus sensores para conhecermos a 
finalidade a que se destina cada produto ou imagem de sensoriamento remoto e o que 
podemos e não podemos "enxergar" nestas imagens.  

Cararterística Espectral  

Uma imagem de sensoriamento remoto colorida é resultante da combinação das três cores 
básicas (azul, verde e vermelho), associadas através de filtros às imagens individuais obtidas 
em diferentes comprimentos de onda ou faixas espectrais, conforme é apresentado nas 
Figuras 1, 2 e 3. Vemos que um mesmo objeto, por exemplo uma floresta, pode aparecer em 
tonalidade verde escuro (Figura 1), vermelho (Figura 2) ou verde intenso (Figura 3) 
dependendo da associação feita entre as cores e as imagens obtidas nas diferentes faixas 
espectrais do sensor. As imagens apresentadas nestas figuras foram obtidas pelo sensor 
Enhanced Thematic Mapper (ETM+) a bordo de um dos satélites americanos da série Landsat. 
Cabe lembrar que o sensor capta a energia refletida pelo objeto num determinado comprimento 
de onda, portanto, objetos claros refletem muita energia (p. ex. solo exposto) enquanto objetos 
escuros (p. ex. água sem sedimentos) refletem pouca energia. A vegetação reflete uma 
quantidade muito pequena de energia na faixa espectral do vermelho pois ela utiliza boa parte 
desta energia no processo da fotossíntese e, portanto, aparece em tonalidade escura na banda 
TM-3 que correspondente à faixa do vermelho (Figuras 2). Já na faixa do infravermelho 
próximo a vegetação reflete muita energia, em função da estrutura celular das folhas, de tal 
forma que aparece em tonalidade clara na banda TM-4 (Figura 2) que corresponde à faixa do 
infravermelho próximo.  



 

Figura 1 – Imagem em composição colorida utilizando as bandas TM-1 (azul), TM-2 (verde) e 
TM-3 (vermelho) do sensor ETM+ do satélite Landsat-7 (órbita 224, ponto 78) de 05 de agosto 
de 1999.  

 

Figura 2 – Imagem em composição colorida utilizando as bandas TM-2 (verde), TM-3 
(vermelho) e TM-4 (infravermelho próximo) do sensor ETM+ do satélite Landsat-7 (órbita 224, 
ponto 78) de 05 de agosto de 1999.  

 

Figura 3 – Imagem em composição colorida utilizando as bandas TM-3 (vermelho), TM-4 
(infravermelho próximo) e TM-5 (infravermelho médio) do sensor ETM+ do satélite Landsat-7 
(órbita 224, ponto 78) de 05 de agosto de 1999.  



Característica Espacial  

O nível de detalhe com que podemos observar os objetos da superfície terrestre é outra 
característica importante das imagens de sensoriamento remoto à qual damos o nome de 
resolução espacial, ou seja, a capacidade que o sensor possui para discriminar objetos em 
função do seu tamanho. As imagens do Landsat-TM tem uma resolução espacial de 30 metros, 
o que implica que objetos com dimensões menores do que 30 x 30 m não podem ser 
identificados. A resolução espacial dos sensores a bordo dos satélites de sensoriamento 
remoto varia de 1 metro até 1 km. A Figura 4 apresenta uma imagem do satélite IKONOS-II 
com resolução espacial de 1 m na qual podemos observar nitidamente feições locais como o 
traçado das ruas e até mesmo árvores e casas. A Figura 5 apresenta uma imagem do sensor 
WFI, a bordo do satélite sino-brasileiro CBERS-1 (China-Brazil Earth Resources Satellite), com 
resolução espacial de 260 m na qual podemos observar feições regionais como a distribuição 
das cidades ao longo do eixo Rio-São Paulo. Na Figura 6 é apresentada uma imagem do 
sensor AVHRR, a bordo do satélite NOAA, com uma resolução espacial de 1 km na qual 
observamos feições globais como por exemplo distribuição da cobertura vegetal no território 
brasileiro.  

 

Figura 4 – Imagem do satélite IKONOS-II com resolução espacial de 1x1m 
(cedida pela Intersat), permitindo uma visão local sobre o aeroporto no 
Paraguai. 

 

Figura 5 – Imagem do WFI, a bordo do satélite CBERS-1, com resolução 
espacial de 260x260m, permitindo uma visão regional de parte dos 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais 



 

Figura 6 – Imagem do satélite NOAA do sensor AVHRR com resolução 
espacial de 1000x1000m (Shimabukuro & Rudorff, 2000), permitindo uma 
visão global. 

Característica Temporal  

A freqüência com que a superfície terrestre é observada ou imageada é uma terceira 
característica importante das imagens de sensoriamento remoto. Os satélites de 
sensoriamento remoto orbitam ao redor da Terra em órbitas quase polar, ou seja, de um polo a 
outro a uma distância da superfície terrestre em torno de 800 km, conforme é exemplificado 
para o satélite CBERS na Figura 7. Através da combinação sincronizada da velocidade do 
satélite com a rotação da Terra é possível recobrir todo planeta após um certo número de dias. 
Cada passagem do satélite é chamada de órbita. Dependendo do sensor, a órbita de 
imageamento pode ser mais larga ou mais estreita. Satélites com sensores de órbita de 
imageamento larga, como o NOAA-AVHRR (2.700 km), recobrem a superfície terrestre 
diariamente, enquanto satélites com órbita de imageamento estreita, como o IKONOS-II (11 
km), podem levar quase um ano para imagear todo o planeta. Os satélites da série Landsat 
tem uma órbita de imageamento de 185 km e recobrem todo o planeta a cada 16 dias, ou seja, 
podemos obter uma imagem de uma determinada área a cada 16 dias e dizemos que a 
resolução temporal do Landsat é de 16 dias. Entretanto, é importante notar que para se obter 
imagens da superfície terrestre não pode haver a presença de nuvens pois elas formam um 
anteparo entre o satélite e a superfície. Durante o período de inverno que corresponde à 
estação seca a probabilidade de se obter imagens livres de nuvens é alta.  

 

Figura 7 – Órbita do satélite CBERS: altitude 778 km; inclinação 98,504o; período 100,26 min.  

 

Característica Espacial versus Temporal  



Com base no exposto acima concluímos que existe uma relação entre o nível de 
detalhe (resolução espacial) e a freqüência de observação (resolução temporal) da superfície 
terrestre pelo satélite. A Figura 8 é uma representação da órbita de imageamento dos três 
sensores do satélite CBERS – CCD, IRMSS e WFI. O sensor CCD distingue objetos com 
dimensões de até 20 metros e sua largura de órbita é de 120 km, fazendo com que a 
freqüência de revisita seja de 26 dias. O sensor WFI, que distingue objetos com dimensões de 
260 metros, possui uma largura de órbita de imageamento de 890 km e recobre todo o planeta 
em apenas 5 dias. Neste momento podemos perguntar – qual destes sensores é melhor? E a 
resposta vai depender do que estamos querendo observar na superfície terrestre. Se estamos 
querendo monitorar o andamento do cultivo da soja no Paraná certamente vamos optar pelas 
imagens do WFI, pois o objetivo é observar grandes áreas várias vezes ao longo do ciclo de 
desenvolvimento da cultura. Se por outro lado, quisermos mapear as áreas plantadas com café 
no estado do Paraná vamos optar pelas imagens do CCD, pois queremos observar áreas 
pequenas e basta uma cobertura de imagens do estado por ano para realizarmos este 
mapeamento anualmente.  

 

Figura 8 – As diferentes órbitas de imageamento dos sensores a bordo do CBERS-1: WFI – 
890 km; CCD – 120 km; e IRMSS – 113 km.  

Imagens adquiridas no Brasil  

O Brasil recebe as imagens dos satélites de sensoriamento remoto para todo o 
território brasileiro e boa parte da América do Sul através de uma antena de recepção 
localizada no centro geométrico da América do Sul em Cuiabá-MT. Existem hoje dezenas de 
satélites de sensoriamento remoto pertencentes a diferente países. O Brasil recebe as imagens 
dos satélites Landsat-5 e -7, CBERS-1, SPOT e NOAA-AVHRR. Imagens do satélite IKONOS-II 
podem ser adquiridas do Brasil através do gravador de bordo e posterior transmissão dos 
dados para uma estação de recepção nos EUA. Desde fevereiro de 2001, o Brasil está 
gravando também as imagens do satélite canadense RADARSAT. Este satélite gera imagens 
na faixa das microondas na qual a radiação proveniente da superfície terrestre é detectada por 
meio de antenas, e não através de um sistema de lentes e detetores como é o caso dos 
demais satélites de sensoriamento remoto ótico apresentados neste capítulo.  

Comportamento Espectral  

Como havíamos mencionado anteriormente, um sensor remoto também pode ser 
utilizado para obter informações a poucos metros da superfície terrestre ou mesmo de 
amostras em laboratório. Neste caso não se obtém imagens mas sim um gráfico que relaciona 
a quantidade de energia refletida com o comprimento de onda. Chamamos de comportamento 



espectral de alvos aos estudos relacionados com a obtenção de medidas a campo ou em 
laboratório, utilizando sensores denominados de espectrorradiômetros, com a finalidade de 
verificar como os alvos ou objetos refletem a energia incidente, em função das suas 
características bio-fisico-químicas ao longo de determinadas faixas do espectro 
eletromagnético. Estes estudos propiciam definir adequadamente as bandas espectrais de 
sensores a bordo de satélites, além de permitir um melhor entendimento sobre a interação da 
radiação eletromagnética com os objetos e consequentemente identificá-los de forma correta 
nas imagens dos satélites. A Figura 9 mostra a obtenção de medidas com um 
espectrorradiômetro a campo sobre a cultura do trigo.  

 

Figura 9 – Comportamento espectral de alvos na região visível e infravermelho próximo do 
espectro eletromagnético.  
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INTRODUÇÃO 

Os recursos naturais e o meio ambiente da Terra estão em mudanças contínuas em 
resposta à evolução natural e às atividades humanas. Para compreender o complexo inter-
relacionamento dos fenômenos que causam estas mudanças é necessário fazer observações 
com uma grande gama de escalas temporais e espaciais. A observação da Terra por meio de 
satélites é a maneira mais efetiva e econômica de coletar os dados necessários para monitorar 
e modelar estes fenômenos, especialmente em países de grande extensão territorial, como o 
Brasil. 

Através de softwares dedicados exclusivamente para tratamento de imagens, pode-se 
gerar imagens com diferentes composições de cores, ampliações de partes das imagens e 
classificações temáticas dos objetos nelas identificados, obtendo-se assim produtos como 
mapas temáticos que são usados para estudos de geologia, vegetação, uso do solo, relevo, 
agricultura, rede de drenagem, inundações, entre outros. 



Estes produtos, apresentados sobre áreas específicas ou sobre um contexto mais 
regional, permitem diagnósticos eficientes, propõem soluções de baixo custo e criam 
alternativas inteligentes para os desafios enfrentados face às mudanças aceleradas que 
observamos em nosso território. 

Os dados de sensoriamento remoto tem-se mostrado extremamente úteis para estudos 
e levantamentos de recursos naturais, principalmente por: 

• sua visão sinótica, que permite ver grandes extensões de área em uma mesma imagem; 

• sua resolução temporal que permite a coleta de informações em diferentes épocas do ano e 
em anos distintos, o que facilita os estudos dinâmicos de uma região;  

• sua resolução espectral que permite a obtenção de informações sobre um alvo na natureza 
em distintas regiões do espectro, acrescentando assim uma infinidade de informações sobre o 
estado dele;  

• sua resolução espacial, que possibilita a obtenção de informações em diferentes escalas, 
desde as regionais até locais, sendo este um grande recurso para estudos abrangendo desde 
escalas continentais, regiões até um quarteirão. 

Desde o lançamento do primeiro satélite de recursos terrestres, o LANDSAT em junho 
de 1972, grandes progressos e várias pesquisas foram feitas na área de meio ambiente e 
levantamento de recursos naturais fazendo uso de imagens de satélite. 

Após o advento destes satélites os estudos ambientais deram um salto enorme em 
termos de qualidade, agilidade e número de informações. Principalmente os países em 
desenvolvimento foram os grandes beneficiados desta tecnologia, pois através de seu uso é 
possível: 

• atualizar a cartografia existente; 
• desenvolver mapas e obter informações sobre áreas minerais, bacias de drenagem, 
agricultura, florestas; 
• melhorar e fazer previsões com relação ao planejamento urbano e regional; 
• monitorar desastres ambientais tais como enchentes, poluição de rios e reservatórios, erosão, 
deslizamentos de terras, secas; 
• monitorar desmatamentos; 
• estudos sobre correntes oceânicas e movimentação de cardumes, aumentando assim a 
produtividade na pesca; 
• estimativa da taxa de desflorestamento da Amazônia Legal; 
• suporte de planos diretores municipais; 
• estudos de Impactos Ambientais (EIA) e Relatórios de Impacto sobre Meio Ambiente (RIMA); 
• levantamento de áreas favoráveis para exploração de mananciais hídricos subterrâneos; 
• monitoramento de mananciais e corpos hídricos superficiais; 
• levantamento Integrado de diretriz para rodovias e linhas de fibra ótica; 
• monitoramento de lançamento e de dispersão de efluentes em domínios costeiros ou em 
barragens; 
• estimativa de área plantada em propriedades rurais para fins de fiscalização do crédito 
agrícola; 
• identificação de áreas de preservação permanente e avaliação do uso do solo; 
• implantação de pólos turísticos ou industriais; 
• avaliação do impacto de instalação de rodovias, ferrovias ou de reservatórios; 

Um exemplo de um produto regional é o planejamento regional que envolve 
pesquisadores de diversas áreas dos recursos terrestres, para realizar um trabalho de 
levantamento integrado com base na técnica de sensoriamento remoto aliado a dados sócio-
econômicos dos municípios de toda região.O resultado deste estudo permite que programas de 



desenvolvimento sejam estabelecidos para toda a região, de maneira harmônica, considerando 
as necessidades reais dos municípios e sua vulnerabilidade quanto ao meio ambiente físico. 

Outro exemplo muito oportuno trata do uso de imagens de satélite como âncora para o 
Zoneamento Ecológico e Econômico de regiões onde a ação antrópica ainda não aconteceu de 
forma intensa, como no caso da Amazônia. Neste exemplo, pesquisadores analisam uma área 
procurando identificar seus principais atributos físicos a fim de conhecer a vocação natural das 
paisagens e seu nível de suporte para desenvolvimento ou preservação.  

Um exemplo menos regional se refere à utilização de imagens de satélite adquiridas 
durante o período de preparo do solo, para estimar a área plantada com a cultura da soja, trigo, 
milho, cana-de-açúcar, etc. 

A vantagem do sensoriamento remoto por satélite é que as informações são adquiridas 
na forma digital ou fotográfica e podem ser atualizadas devido à característica de repetitividade 
de aquisição das imagens. 

NÍVEIS DE COLETA DE DADOS 

Os dados de sensoriamento remoto podem ser coletados em diferentes níveis: 

• terrestre; 
• aéreo;  
• orbital.  

Em função dos níveis de coleta, são utilizados diferentes sensores e obtidos diferentes 
dados. A figura 1 dá um exemplo dos níveis de coleta de dados em sensoriamento remoto. 

 

Figura 1 - Diferentes níveis de coleta de dados em sensoriamento remoto: terrestre (a poucos 
metros da superfície), aéreo (aeronave) e orbital (satélite). 

 
 
Dependendo do nível de coleta os dados apresentam diferentes resoluções espaciais e 
temporais, assim dados coletados de satélites podem ser utilizados para: 

• estudos continentais, tais como mapeamento e monitoramento de massas d’água 
oceânicas ou de toda a extensão territorial do país, utilizando-se os dados do satélite NOAA-
AVHRR (Figura 2) 



 

Figura 2 – Mosaico de Imagens NOAA-AVHRR da América do Sul 

• estudos regionais, tais como mapeamento de uma região inteira ou da área de um estado, 
utilizando imagens do sensor do sensor WFI do satélite CBERS; 

• estudos regionais/locais, utilizando-se por exemplo dados do sensor TM pancromática do 
satélite LANDSAT 7, imagens do satélite SPOT ou do sensor CCD do CBERS para 
planejamento urbano-regional, estudos de áreas agrícolas em média escala ou em escala mais 
local; 

• estudos em detalhe, de áreas urbanas em escala local, que permite distinguir um quarteirão, 
utilizando-se imagens do satélite IKONOS (Figura 3) 

 

Figura 3 – Imagens de Foz do Iguaçu – sensor WFI do satélite CBERS (escala regional), 
sensor TM do satélite LANDSAT (escala regional/local) e imagem do satélite IKONOS escala 
de detalhe), respectivamente 

 
Estações de rastreio 

Existem estações de rastreio de satélites de recursos terrestres em todos os 
continentes, formando uma rede de estações que permite que sejam coletadas informações 
sobre a superfície terrestre em todas as latitudes e longitudes. A figura 4 apresenta a 
distribuição das estações de rastreio ao redor do mundo. 



 

Figura 4- Localização, ao redor do mundo, das estações de rastreio dos satélites de recursos 
terrestres, as estações que recobrem a América do Sul estão localizadas na Argentina, Brasil e 
Equador. 

Cada sensor a bordo dos satélites apresenta distintas bandas que operam em 
diferentes faixas do espectro eletromagnético, conhecendo o comportamento espectral dos 
alvos na superfície terrestre é possível escolher as bandas mais adequadas para estudar os 
recursos naturais (Figura 5). 

Banda 1 

0,45-0,52 m m 

(azul) 

Banda 2 

0,52-0,59 m m 

(verde) 

  

• Mapeamento de águas costeiras;  
• Diferenciação entre solo e vegetação;  
• Diferenciação entre vegetação 

conífera e decídua;  

• Mapeamento de vegetação;  
• Qualidade d'água;  

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 



Banda 3 

0,63-0,69 mm 

(vermelho) 

Banda 4 

0,77-0,89 mm 

(infravermelho próximo) 

 

 

• Absorção de clorofila;  
• Diferenciação de espécies vetais;  
• Áreas urbanas, uso do solo;  
• Agricultura;  
• Qualidade d'água;  

• Delineamento de corpos d'água;  
• Mapeamento geomorfológico;  
• Mapeamento geológico;  
• Áreas de queimadas;  
• Áreas úmidas;  
• Agricultura;  
• Vegetação;  

Figura 5- Aplicações das bandas da Câmara CCD do satélite CBERS 

Análise visual de dados de sensoriamento remoto 

A análise visual de dados de sensoriamento remoto (fotografias aéreas e imagens de 
satélite) pode utilizar alguns elementos que facilitam a caracterização dos alvos existentes na 
superfície terrestre. Estes elementos são: 

• Padrão 
• Tonalidade e cor 
• Forma e tamanho 
• Textura 
• Sombra 

a) Padrão- Este conceito indica que um alvo no dado de sensoriamento remoto apresenta uma 
organização peculiar que o distingue de todos os outros.Este elemento é bastante utilizado em 
fotografias aéreas e em imagens de alta resolução. 

Em estudos de bacias de drenagem o padrão de drenagem é um elemento importante, pois ele 
está associado ao tipo de solo, rocha e estrutura geológica na área que está sendo estudada 
(Figura 6) 



 
 

Figura 6- Imagem do Sensor AVIRIS apresentando dois padrões de drenagem diferente.  

O Padrão também nos permite identificar alguns tipos de coberturas artificiais tais como 
plantações, áreas de reflorestamento, áreas urbanas, distritos industriais, algumas áreas de 
lazer, etc (Figura 7) 

 

Figura 7- padrão típico de áreas agrícolas, imagem LANDSAT-TM 

b) Tonalidade e cor– a tonalidade refere-se a intensidade de energia eletromagnética refletida 
por um tipo de alvo na superfície terrestre, em uma determinada banda do espectro 
eletromagnético, em outras palavras, a tonalidade está estreitamente relacionada com o 
comportamento espectral das diferentes coberturas da superfície terrestre. 

Em uma imagem de satélite, estas diferentes quantidades de energia refletida pelos 
alvos são associadas a tons de cinza, isto é, quanto mais energia um alvo reflete mais energia 
chega ao sensor a bordo do satélite. Assim este alvo será associado a um tom de cinza claro. 
Se ao contrário, o alvo na superfície da terra reflete pouca energia, menos energia chegará ao 
sensor. Assim este alvo será associado a tons de cinza mais escuro (Figura 8) 

O olho humano é mais sensível a cores que à tons de cinza. As cores que podemos ver 
é fruto da reflexão seletiva dos alvos existentes na superfície terrestre, nas distintas bandas do 
espectro eletromagnético. Assim, para facilitar a interpretação visual dos dados de 
sensoriamento, são associadas cores aos tons de cinza (Figura 8) 

 



Figura 8- Imagem LANDSAT /TM do encontro das águas dos rios Solimões (azul claro) e Negro 
(preto) formando os rio Amazonas 

c) Forma e tamanho- A forma é um elemento importante para auxiliar na interpretação visual 
de dados de sensoriamento remoto, ela facilita o reconhecimento de alguns alvos na superfície 
terrestre, tais como: estradas e linhas férreas (que apresentam formato longitudinal), 
cultivos(que tem formas regulares e bem definidas pois as culturas são plantadas em linha ou 
em curva de nível), reflorestamentos (que tem formas regulares), áreas irrigadas por pivô 
central (que apresentam formas arredondadas) reservatórios, complexos industriais, 
aeroportos, estruturas geológicas e geomorfológias, cidades (que apresentam formas 
reticulares devido aos cruzamentos de suas avenidas e ruas), rios ( que apresentam forma 
sinuosa) etc. (Figura 9, 10, 11). 

 

Figura 9- Imagem IKONOS de área agrícola com padrão quadriculado bem definido 
Fonte : http://www.engesat.com.br 

 

Figura 10- Imagem IKONOS com forma característica de sistema viário  

 

Figura 11- Imagem IKONOS com forma característica de aeroporto 

Paralelamente a forma deve-se também levar em consideração o tamanho dos alvos, 
pois algumas vezes alvos diferentes apresentam formas semelhantes, mas tamanhos 
diferentes, o que auxilia na sua caracterização, por exemplo, as áreas de horticultura tem forma 
semelhante às áreas de plantio de cana-de-açúcar, porém elas tem tamanhos diferentes. O 
mesmo acontece com rios, os rios principais e os tributários têm a mesma forma sinuosa, mas 
tamanhos diferentes (Figura 12). 



 

Figura 12- Imagem CBERS apresentando açudes, no estado do ceará com tamanhos 
diferentes. O açude grande é o açude de Orós. 

d) Textura- é a qualidade que se refere a aparente rugosidade ou suavidade de um alvo em 
uma imagem de sensoriamento remoto, ela pode “ser entendida como sendo o padrão de 
arranjo espacial dos elementos texturais. Elemento textural é a menor feição contínua e 
homogênea distinguível em uma fotografia aérea, porém passível de repetição, por exemplo, 
uma árvore” (Moreira, 2001).A textura varia de lisa a rugosa (Figura 13). 

  

Figura 13- Imagens do sensor AVIRIS apresentando duas texturas distintas. 

e) Sombra – é outro elemento importante na interpretação de imagens de satélite, na maioria 
das vezes ela dificulta a interpretação das imagens, porque ele esconde a informação onde ela 
está sendo projetada. De um modo geral o relevo sempre provoca uma sombra do lado oposto 
a incidência do sol, fazendo com que estas áreas apresentem tonalidades escuras na imagem, 
dificultando assim a caracterização dos alvos na superfície terrestre (Figura 14) 

 

Figura 14- Imagem CBERS apresentando a nuvem em branco e a sombra da nuvem em preto, 
esta última confunde-se com a tonalidade preta da água do açude que está na porção inferior 
da imagem.  

Reconhecimento e caracterização de alvos na imagem de Foz de Iguaçu 



As cartas-imagem de Foz do Iguaçu é fruto de uma composição colorida das bandas 2, 
3 e 4 da Câmara CCD do satélite CBERS. Foram feitas duas combinações de bandas, por esta 
razão as cartas-imagem apresentam cores diferentes.  

Na carta-imagem onde os alvos aparecem em cores naturais, isto é, como elas são 
vistas na natureza, tal como as fotografias que tiramos durante as férias com câmaras 
fotográficas comuns, a combinação de bandas foi feita na seguinte ordem: a cor azul foi 
associada à banda 1 (visível), a cor verde à banda 2 (visível) e a cor vermelha à banda 
3(visível).  

Na carta-imagem onde a vegetação aparece na cor vermelho vivo, a combinação de 
bandas foi feita da seguinte forma: a cor azul foi associada à banda 2 (visível), a cor verde à 
banda 3(visível) e a cor vermelha à banda 4 (infra-vermelho próximo). Esta combinação é 
chamada de falsa-cor, porque os alvos aparecem na imagem em cores falsas, e não como são 
vistos na natureza. Este tipo de combinação é muito usado para identificação de diferentes 
tipos de matas ou diferenciar áreas de mata sadia das atacadas por enfermidades, ou para 
realçar sedimentos em suspensão na água. 
A seguir serão caracterizados alguns objetos (alvos) observados nas cartas-imagem de Foz do 
Iguaçu, mas antes desta caracterização deve-se levar em consideração a reflectância espectral 
dos objetos na superfície terrestre em função das bandas espectrais dos sensores a bordo dos 
satélites (Figura 6). 

 

Figura 6-Relação entre as bandas espectrais dos sensores remotos a bordo de satélites e a 
reflectância de objetos (alvos) na superfície terrestre 

Na figura 6 cada objeto (alvo) na superfície terrestre apresenta uma curva espectral, 
que indica a reflectância espectral de cada um deles nas diferentes bandas espectrais que 
compõem os sensores remotos. Cada objeto (alvo) reflete de forma distinta nas bandas do 
visível e do infra-vermelho.  

Assim quanto maior for o pico de reflectância neste gráfico, mais clara será a cor do 
objeto (alvo) caracterizado na imagem, quanto menor for o pico de reflectância no gráfico, mais 
escura será a cor do objeto (alvo) caracterizado na imagem.  

 

 

 

 

 



Alvo 1: Lago do reservatório de Itaipu (Figuras 7, 8 e 9): 

 

 

Figura 7 – Lago do reservatório de Itaipu ao luar e barragem e vertedouro da hidrelétrica de 
Itaipu.  

 
Figura 8 

 
Figura 9 

Estas duas figuras apresentam a superfície da água do lago do reservatório de Itaipu 
(na parte superior); a barragem da hidrelétrica; um trecho do rio Paraná; áreas de mata; ao 
redor do rio; áreas características de atividades humanas; nuvens (em branco) e a sombra das 
nuvens (em preto). A Figura 8 corresponde a carta-imagem com as cores naturais e a Figura 9 
a carta-imagem em falsa cor.  

Em ambas a superfície d’água do lago do reservatório de Itaipu apresenta grande 
quantidade de sedimentos em suspensão (silte e argila), que interferem na transparência 
d’água. Por apresentarem cor clara, em ambas cartas-imagens, indica que a água apresenta 
um pico alto de reflectânica, nas bandas do visível. Em estudos de qualidade d’água esta 
tonalidade clara na água é indicativa de águas túrbidas, algumas com aspecto barrento, 
denotando o transporte de sedimentos em suspensão. 

As áreas de mata na figura 8 aparecem em tons de verde escuro e na figura 9 em tons 
de vermelho vivo. As áreas de atividades humanas em ambas as figuras aparecem em 
tonalidades de verde claro, indicando alguma reflectância do solo exposto. 

Alvo 2: Áreas agrícola (Figuras 10 e 11) 

 
Figura 10 

 
Figura 11 

As figuras 10 e 11 apresentam áreas de agricultura e de mata ciliar. Os tons rosados 
na figura 10 e os esverdeados na figura 11 representam áreas agrícolas, com diferentes graus 



de exposição do solo, ou seja, a cultura já foi colhida e o solo deve estar em preparação para o 
próximo plantio. Este tipo de alvo é facilmente reconhecido por apresentar forma geométrica 
bem definida.  

As áreas em verde claro na figura 10 e rosa na figura 11 representam áreas agrícolas 
com a presença de vegetação, ou seja, ainda não colhidas. As áreas em verde escuro e 
vermelho vivo ao longo dos rios são áreas de mata ciliar. 

Alvo 3: Cataratas do Iguaçu (Figuras 12, 13 e14) 

 

 

Figura 12: Mata do Parque Nacional do Iguaçu e Cataratas do Iguaçu  

 
Figura 13 

 
Figura 14 

As figuras 13 e 14 mostram a mata do Parque Nacional do Iguaçu (em verde escuro na 
figura 13 e vermelho vivo na figura 14), o rio Iguaçu (em rosa claro na figura 13 e verde na 
figura 14) e as cataratas do Iguaçu em tonalidade branca nas duas figuras. As tonalidades 
claras apresentadas pelo rio Iguaçu nas duas figuras, são indicativas de águas túrbidas, com 
grande concentração de sedimentos em suspensão. A tonalidade homogênea na área de mata 
é indicativa de áreas de mata densa. 

Nestas duas figuras é possível ver claramente o momento em que o canal do rio Iguaçu 
sofre um estreitamento e passa a correr, encaixado, numa falha geológica dando origem as 
cataratas. 

Alvo 4: Cidade de Foz do Iguaçu (Figuras 15, 16 e 17) 

 

Figura 15- Vista aérea da cidade de Foz do Iguaçu   



 
Figura 16 

 
Figura 17 

As figuras 16 e 17 apresentam a cidade de Foz do Iguaçu nas cartas-imagens, a figura 
16 corresponde a carta-imagem em cores naturais e a figura 17 na carta imagem em falsa cor. 
Pode-se observar também nestas figuras a presença de áreas de mata principalmente na 
porção oeste. 

Alvo 5: Encontro dos rios Iguaçu e Paraná (Figuras 18, 19 e 20) 

 

 

Figura 18- Vista do rio Paraná e do Espaço das Américas no encontro dos rios Paraná e Iguaçu 

 
Figura 19 

 
Figura 20 

As figuras 19 e 20 apresentam o encontro dos rios Iguaçu e Paraná, sendo possível 
observar-se na porção leste parte da cidade de Foz do Iguaçu, ao sul parte da cidade de 
Puerto Iguazu, na Argentina e a oeste parte da Ciudad Deleste, no Paraguai.  

Nestas duas figuras podem-se observar áreas de mata (verde escuro na figura 19 e 
vermelho na figura 20), áreas urbanas em tonalidades claras nas duas figuras e tonalidades 
claras nas águas do rio Paraná e Iguaçu, indicativas da presença de sedimentos em 
suspensão, sendo, portanto águas túrbidas com pouca transparência.  
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