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RESUMO 

As alterações climáticas são uma preocupação global por trazerem impactos nos 

ecossistemas e no bem-estar económico e social, sendo capazes de comprometer o bom 

funcionamento da biosfera de forma irreversível. Os ecossistemas florestais apresentam-

se como uma componente de elevada relevância às alterações climáticas, sendo 

responsáveis pelo sequestro e armazenamento de cerca de um quinto das emissões 

antropogênicas de gases de efeito estufa na biosfera terrestre. Existe uma necessidade 

cada vez maior em quantificar o sequestro e armazenamento do carbono atmosférico por 

parte das florestas para que medidas mitigadoras sejam implementadas na tentativa de 

reduzir os impactos causados pelas alterações no clima. As ferramentas de deteção remota 

podem ser úteis neste contexto porque, em combinação com dados auxiliares e medições 

no terreno, permitem a obtenção de estimativas para grandes áreas e a sua monitorização 

ao longo do tempo.  

A presente tese apresenta uma revisão centrada nas contribuições da detecção remota na 

avaliação do sequestro do carbono em ecossistemas florestais. Através da síntese 

sistemática da evidência científica disponível, o presente trabalho pretendeu responder às 

seguintes perguntas: quais contextos de habitats, ecossistemas, características e espécies 

mais relevantes para o estudo da avaliação do carbono? Qual os reservatórios e valores 

mais aceitáveis para o estudo dos processos de sequestro, armazenamento e estoque de 

carbono? Qual a fonte de deteção remota e dados auxiliares mais adequados para o estudo 

da avaliação do carbono e quais limitações apontadas pelos autores que dificultam no 

precisão das estimativas? A revisão sistemática realizada considerou o período de 1992 a 

2019 e uma escala global. De entre os vários estudos considerados nesta revisão cerca 

de 25% dos são focados em florestas tropicais. O interesse principal dos estudos (i.e., 

54,87%) está no potencial dos reservatórios e reservas de carbono das florestas, sendo o 

reservatório de carbono acima do solo estimado em 43,9% por ser considerado o mais 

importante e visível reservatório de carbono. Em todos os estudos, a aplicação das técnicas 

de deteção remota para avaliação do carbono foi suportada por pelo menos um dado 

auxiliar, em que a maioria (91,87%) estava relacionada à dados de campo. Apesar da vasta 

utilização de sensores óticos de deteção remota (67%), diversos autores sugerem o uso 

combinado de diferentes tipos de sensores como uma solução para as várias limitações 

apresentadas nos estudos. Segundo os autores dos estudos considerados nesta revisão, 

a diversidade natural das paisagens e as limitações dos instrumentos utilizados para 

avaliação do carbono, tornam a validação contínua por deteção remota ainda um desafio 

e por isso, até o momento, não é possível uma estimativa precisa do carbono apenas com 

dados remotos, mas sim como um reforço eficiente das técnicas tradicionais (e.g. validação 
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em campo) de avaliação do carbono. 

 

Palavras-chave: 

alterações climáticas, gases com efeito de estufa, sumidouros, florestas, captura do 

carbono, sensores, deteção 
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ABSTRACT 

Climate change is a global concern because it impacts on ecosystems and on economic 

and social well-being, being capable of irreversibly compromising the proper functioning of 

the biosphere. Forest ecosystems are a highly relevant component of climate change, 

responsible for the sequestration and storage of about one fifth of anthropogenic emissions 

of greenhouse gases in the terrestrial biosphere. There is an increasing need to quantify 

the sequestration and storage of atmospheric carbon by forests so that mitigation measures 

are implemented to reduce the impacts caused by climate change. Remote sensing tools 

can be useful in this context because, in combination with auxiliary and related data on the 

ground, allow the influence of some areas for large areas and their monitoring over time. 

The present thesis presents a review focused on the contributions of remote sensing in the 

assessment of carbon sequestration in forest ecosystems. Through the systematic 

synthesis of the available scientific evidence, the present work intended to answer the 

following questions: which contexts of habitats, ecosystems, characteristics and species 

are most relevant for the study of carbon assessment? What are the most acceptable 

reservoirs and values for studying carbon sequestration, storage and storage processes? 

What is the source of remote sensing and auxiliary data most suitable for the study of carbon 

assessment and what limitations pointed out by the authors that hinder the accuracy of 

estimates? The systematic review carried out considered the period from 1992 to 2019 and 

a global scale. Among the various studies considered in this review, about 25% of those 

are focused on tropical forests. The main interest of the studies (ie, 54.87%) is in the 

potential of carbon reservoirs and reserves in forests, with the above-ground carbon 

reservoir estimated at 43.9% as it is considered the most important and visible carbon 

reservoir. In all studies, the application of remote sensing techniques for carbon assessment 

was supported by at least one auxiliary data, in which the majority (91.87%) was related to 

field data. Despite the wide use of remote sensing optical sensors (67%), several authors 

suggest the combined use of different types of sensors as a solution to the various 

limitations presented in the studies. According to the authors of the studies considered in 

this review, the natural diversity of the landscapes and the limitations of the instruments 

used for carbon assessment, make continuous validation by remote sensing still a challenge 

and, so far, an accurate estimate of the carbon only with remote data, but as an efficient 

reinforcement of traditional techniques (e.g. field validation) of carbon assessment. 

Keywords: climate change, greenhouse gases, sinks, forest, carbon capture, sensors, 
detection
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Gases com efeito de estufa e alterações climáticas  

 

As alterações climáticas são uma preocupação global por trazerem impactos no 

ecossistema capazes de comprometer a saúde do planeta de forma irreversível, além do 

impacto no sistema econômico mundial (Lin & Ge, 2019).  

O estudo de dos Santos Ferreira et al., (2017) relaciona a degradação das fontes naturais 

por parte da sociedade com as principais alterações na temperatura e referências de 

precipitação, causadas pela queima de combustíveis fósseis, pelos desmatamentos, 

queimadas e algumas atividades industriais. Com o aquecimento global, já é possível 

identificar um clima visivelmente alterado capaz de provocar temporadas prolongadas de 

incêndios florestais e agravamentos de tempestades, além do aumento da temperatura 

média da Terra (Morais et. al, 2017).  

Medidas pertinentes para lidar com as alterações climáticas são planejadas a partir de um 

mecanismo internacional, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas (UNFCCC), que atua com um dos principais objetivos “prevenir a interferência 

humana perigosa no sistema climático” (Hannah, 2011). Uma única convenção não é capaz 

de cumprir com uma questão mundial tão abrangente, e é por isso que uma combinação 

de iniciativas públicas e privadas são promovidas cada vez mais por parte de organizações 

internacionais, nos níveis regional, nacional e subnacional (Kuyper et al., 2018).  

Desde 1988 o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) também contribui com 

relatórios que alertam para as principais causas das alterações climáticas e com projeções 

capazes de controlar níveis de emissões e alterações nos principais sistemas naturais (dos 

Santos Ferreira et al., 2017).  

Segundo Goetz et al. (2015), o aquecimento do clima dá-se principalmente pelas emissões 

de gases do efeito estufa (GEE), como o Dióxido de Carbono (CO2), o Metano (CH4) e o 

Óxido Nitroso (N2O) que, nomeadamente as emissões de carbono, já chegaram a 

representar 20% a 30% das emissões globais históricas destes gases, provocadas pela 

queima de combustíveis fósseis e mudanças no uso e cobertura do solo.  

Apesar do CO2 ser considerado por alguns estudos, como em Fu et al. (2015), Nobre & 

Nobre (2002) e do Nascimento et al. (2011) o grande responsável pelas alterações 

climáticas, o estudo de Silva & Ribeiro (2012) indica que o aquecimento global se dá de 

forma natural e por isso está desassociado às emissões antrópicas de carbono e a queima 

dos combustíveis fósseis, e um exemplo disto foi no fim dos anos 40 quando se 
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estabeleceu um resfriamento do planeta justo durante o crescimento da atividade industrial 

e consequente consumo de combustíveis fósseis.  

Apesar da divergência na opinião acerca das possíveis causas das alterações climáticas, 

Silva & Ribeiro (2012) afirmam que o desenvolvimento de medidas para o controle das 

emissões não pode deixar de existir, e é no esforço de reduzir essas emissões e 

concentrações atmosféricas, que várias estratégias são estudadas para diminuir os riscos 

causados pelo acúmulo desses gases, especialmente relacionadas ao sistema solo-planta-

atmosfera (do Nascimento et al., 2011), pois a preocupação maior está relacionada com o 

tempo que as espécies necessitam para se adaptarem às novas condições climáticas (dos 

Santos Ferreira et al., 2017). 

Um estudo feito em empresas por Weinhofer & Hoffmann (2010), verificou que as medidas 

de mitigação dos efeitos causados pelas emissões dos gases com efeito de estufa 

comumente estão associadas à redução de CO2, através da redução da queima de 

combustíveis fósseis e da queima de material vegetal com o uso da terra e à compensação 

de CO2, principalmente com o reflorestamento de forma a incentivar o sequestro de 

carbono pelos povoamentos florestais.  

1.2. Florestas e a regulação do carbono 

A vegetação natural é uma componente dinâmica e vulnerável a forças externas que, ao 

interagir com o sistema climático através dos diversos ecossistemas terrestres, é capaz de 

causar efeitos nas propriedades da superfície da terra e tornar as alterações climáticas não 

lineares e até transitórias (Vygodskaya et al., 2007).   

As interações com a atmosfera acontecem através de trocas de energia, umidade, 

movimento, dióxido de carbono e outros gases residuais, e podem trazer efeitos nas 

características físicas da superfície terrestre como cor, rugosidade e condutividade da 

água, considerados efeitos biogeofísicos, como também efeitos na composição química da 

atmosfera, considerados efeitos biogeoquímicos, e dessa forma aumentar ou moderar as 

alterações no clima (Gálos, 2010).  

Os ecossistemas florestais, em particular, contribuem através de suas funções na 

atenuação das alterações climáticas, especialmente ao absorverem uma parte significativa 

das emissões de dióxido de carbono e, em seguida, as armazenarem na biomassa e nos 

solos (Collalti, et al., 2019).  

Segundo Bellassen, & Luyssaert, (2014) a quantidade de armazenamento por parte das 

florestas está relacionada com a exposição ao nitrogênio causada principalmente pelas 
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atividades industriais e agrícolas durante a queima de combustíveis fósseis e por isso 

consideram que o aumento do sumidouro global de carbono aconteceu junto com o 

crescimento dos níveis emitidos de CO2. Entretanto tal afirmativa é contrariada pelas 

estimativas de Pugh et al. (2019) que afirmam que o crescimento da quantidade de carbono 

armazenado foi estimado em cerca 1.5 PgC a -1 nas últimas décadas, reduzindo 

significamente a taxa de crescimento atmosférico de dióxido de carbono e 

consequentemente a taxa de mudança climática. 

Alguns fatores são considerados determinantes para o desenvolvimento dos estoques nas 

florestas, como os efeitos da idade e do crescimento em volume avaliados por Vilén et al. 

(2016) e definidos como um importante fator para o acúmulo de carbono nos últimos 60 

anos na Finlândia.  

A estrutura etária da floresta define taxas de sequestro ou de acúmulo, já que do 

Nascimento et al., (2011) afirmam que as florestas jovens em crescimento são capazes de 

sequestrar maiores taxas de carbono quando comparadas com as maduras, enquanto 

estas atuam como um reservatório. Lemos et al. (2010) consideram as florestas de rápido 

crescimento, como eucalipto e pinus, as mais eficientes sumidouros em termos de fluxos, 

apesar de não ser tão viável economicamente o plantio apenas para este fim. 

Aponte et al., (2020) também identificou uma relevância nos efeitos dos fatores bióticos 

como espécies e diversidade funcional, valores de características da média ponderada 

pela comunidade (CWM) e diversidade estrutural, além dos fatores abióticos para o 

armazenamento de carbono florestal na Austrália resumidos no diagrama apresentado na 

Figura 1.  

A diversidade estrutural foi o preditor mais forte no armazenamento de carbono, mais do 

que a diversidade funcional ou riqueza de espécies. Os fatores abióticos como o clima, o 

solo e histórico do fogo tiveram uma influência indireta por meio dos fatores bióticos 

(Aponte et al., 2020).  
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Figura 1: Diagrama das relações hipotéticas de armazenamento de carbono acima do solo 
adaptado de Aponte et al. (2020). 

Apesar de McKinley et al. (2011) mencionam a capacidade das práticas do manejo florestal 

em maximizar o sequestro total de carbono, principalmente ao afetarem positivamente a 

troca líquida de carbono com a atmosfera, também afirmam que o potencial para mitigação 

dos gases com efeito de estufa é facilmente alterado pelas condições que variam entre os 

tipos de floresta, entre os locais e entre os sistemas de manejo. 

Zhu et al. (2019) consideram as florestas uma “solução natural” para as alterações 

climáticas por fazerem parte do sequestro de um quinto das emissões antropogênicas de 

gases de efeito estufa pela biosfera terrestre, que são provocadas principalmente pela 

exploração indiscriminada dos recursos naturais utilizados para produzir energia e bens de 

consumo.  

As trocas de CO2 promovidas pelas florestas com o ambiente geralmente ocorrem através 

de processos como fotossíntese, respiração, decomposição e outras emissões 

relacionadas com perturbações como fogo, desmatamento ou exploração florestal, e essas 

trocas mudarão os estoques líquidos de carbono e definirão se o ecossistema florestal será 

uma fonte de emissão ou um sumidouro (do Nascimento et al., 2011). Quando ocorre o 

desmatamento, por exemplo, Lemos et al. (2010) mencionam três efeitos diretos 

relacionados aos fluxos de carbono, como: 

1. O carbono armazenado nas árvores é devolvido ao ciclo do carbono pela queima 

do CO2 ou pela deterioração da madeira; 

2. O sequestro de carbono promovido por essas árvores deixa de funcionar, reduzindo 
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a quantidade de sumidouros; 

3. O carbono no solo que estava estocado começa a ser liberado. 

Para compensar essas emissões a partir do desmatamento, por exemplo, é necessário a 

implementação de políticas públicas e medidas relacionadas principalmente aos serviços 

dos ecossistemas, nomeadamente os florestais, para a redução das fontes de emissão e 

aumento dos sumidouros. (Lin & Ge, 2019). 

Gaudereto et al., (2018) definem os serviços dos ecossistemas como os que decorrem da 

capacidade de proverem bens e serviços através dos processos e componentes naturais, 

que entretanto estão categorizados de acordo com suas funções, que podem ser de 

informação ou cultural como atividades de recreio, educação e espirituais, ou de produção 

com o provisionamento de alimentos, água e a energia, de habitat ou de suporte como o 

ciclo dos nutrientes e a formação do solo, ou de função de regulação, como a regulação 

climática, regulação de cheias e da purificação da água. 

As florestas, em particular, desempenham essa função de regulação ao possuírem o papel 

de sumidouros de carbono. Forte (2014) considera o sequestro e armazenamento do 

carbono pelos sumidouros naturais, um dos mais reconhecidos serviços dos ecossistemas, 

pois constitui uma das opções para reduzir o efeito na atmosfera das emissões de carbono 

provocadas pelas atividades humanas.  

Apesar do seu potencial como sumidouros de carbono, Lindner et al., (2010) afirmam que 

os ecossistemas florestais possuem uma sensibilidade às alterações climáticas 

principalmente por não conseguirem uma rápida adaptação às mudanças ambientais 

devido ao seu longo tempo de vida útil, e por isso, são afetados com as crescentes 

concentrações de CO2 em vários âmbitos.  

Em média 35 milhões de m3 de madeira foram danificados por ano no período de 1950-

2000 através de perturbações, em que 53% foram causados por tempestades e 16% por 

incêndios (Lindner et al., 2010). 

Liu et al. (2014), consideram que os efeitos diretos na mudança da cobertura vegetal 

trazem alterações globais capazes de comprometer a capacidade de fornecimento dos 

serviços dos ecossistemas, e grande parte dessa cobertura é removida pelos incêndios 

florestais.  

As variações nas condições atmosféricas como temperatura, umidade, vento e 

precipitação, por exemplo, que refletem a concentração do CO2 atmosférico potencializam 

a ocorrência dos incêndios, considerado por Carvalho-Santos et al., (2019) um perigo 
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natural cada vez mais frequente, intenso e extenso. Embora os incêndios façam parte do 

processo natural dos ecossistemas, o descontrole do fogo causa danos graves econômicos 

e principalmente ambientais (Naderpour et al. 2019). 

Naderpour et al. (2019), indicam que o dano permanente mundial dos incêndios florestais 

é estimado em seis a quatorze milhões de hectares em média, e que em 2017 chegaram 

a queimar 1,2 milhões de hectares de terras naturais na União Europeia. A ocorrência e 

propagação dos incêndios dependem das condições do material combustível disponível, e 

qualquer alteração na composição ou forma da vegetação impactam significativamente o 

comportamento e a proporção deste distúrbio (Liu et al. 2014).  

Nave et al. (2011), encontraram em seu estudo diferenças nos efeitos do fogo no 

armazenamento do carbono entre as composições florestais, em que áreas com espécies 

mistas de madeira de lei e coníferas, a redução foi de 37% do carbono armazenado, 

enquanto em povoamentos puramente coníferos a redução foi de 68%. Relativamente ao 

tamanho dos reservatórios de carbono, a redução causada pelos incêndios foi de 59%, o 

que pode levar 100 a 130 anos para recuperar. 

Murphy et al. (2010), associaram a frequência e severidade dos incêndios com o 

crescimento das árvores e encontraram uma relação negativa que traz implicações 

significativas no potencial de sequestro de carbono, já que causam uma redução no 

incremento de DAP e consequentemente no NPP.  

 

1.3. Avaliação do sequestro e armazenamento de carbono  

De acordo com Forte (2014), o sequestro do carbono pode ser definido como a retirada do 

CO2 da atmosfera durante o crescimento da vegetação e o subsequente armazenamento 

por um período longo de tempo sem que o gás retorne à atmosfera, e tornou-se um assunto 

de interesse para a regulação climática pelo grande potencial das florestas em armazenar 

da biosfera terrestre cerca de 45% do carbono em diferentes reservatórios (Yao et al., 

2018). 

Do Nascimento et al. (2011) em seu estudo demonstra que, apesar do conteúdo do 

carbono no solo ser quase 4 vezes superior ao da vegetação, o estocado em floresta chega 

a 89,3% de todo carbono da atmosfera. Fu et al. (2015) afirmam que cerca de 2,4 ± 0,4 Pg 

de Carbono por ano é absorvido pelo ecossistema florestal global, que é equivalente a 60% 

das emissões cumulativas de carbono do consumo global de fósseis.  
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O carbono sequestrado pode ser armazenado em diferentes estoques como o atmosférico, 

o oceânico, e o terrestre. As florestas fazem parte do estoque terrestre e o carbono 

distribui-se entre os biomas representados na Tabela 1. 

Tabela 1: Estoque global de carbono na vegetação e no solo (profundidade de 100 cm) adaptado 
de Lemos et al., (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O conteúdo de carbono armazenado nas florestas é avaliado por vários métodos e em 

diversos ecossistemas florestais, mas regularmente está associado a informações de 

mudanças na biomassa (Qureshi et al., 2012).  

Biomassa é definido por Silveira et al. (2008) como a massa viva ou morta, animal ou 

vegetal de origem biológica. O acúmulo de biomassa na vegetação é influenciado por 

diversos fatores ambientais e inerentes à própria árvore, principalmente os que afetam a 

fotossíntese e a respiração, como luz, temperatura, umidade, fertilidade do solo, acúmulo 

de CO2 no ar, além dos fatores indiretos como pragas e doenças (Lemos et al., 2010).   

Devido ao custo elevado na quantificação do carbono de forma direta, estudos convertem 

indiretamente biomassa em carbono através de estimativas de volume, por exemplo, 

utilizando fatores de conversão.  

Gibbs et al. (2007) afirmam que o conteúdo de carbono na biomassa é convertido a partir 

da metade de seu peso (conteúdo de carbono ≈ 50% da biomassa). Alguns estudos como 

Torres et al., (2013) utilizam ainda a conversão do carbono de 0,47 para espécies arbóreas 
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e herbáceas e 0,37 para serapilheira.  

Além do método mais adequado para obter uma maior precisão das estimativas, um dos 

pré-requisitos para descobrir as fontes e sumidouros de carbono é a uma compreensão da 

forma em que a biomassa está distribuída espacialmente (Salunkhe et al.,2018).  

Qureshi et al. (2012) revisaram os principais reservatórios de carbono em paisagens 

florestais e fez uma comparação dos métodos utilizados para a estimativa da biomassa em 

cada reservatório. De acordo com o estudo mencionado, o estoque total de carbono pode 

ser encontrado de forma fracionada na biomassa acima do solo (AGB), na biomassa abaixo 

do solo (BGB), na camada de matéria orgânica morta, ou como carbono orgânico do solo.  

A biomassa acima do solo consiste na vegetação viva, lenhosa e herbácea, que se 

encontra acima do solo e é considerada por Gibbs et al. (2007) o maior reservatório de 

carbono e também mais impactado pelas perturbações. 

Wang et al., (2020), por exemplo, quantificaram o impacto no estoque do carbono acima 

do solo causado pela mudança na cobertura vegetal de um ecossistema vulnerável à 

urbanização. 

Segundo Qureshi et al. (2012), os métodos para sua estimativa podem ser os baseados 

em processo ou em fisiologia, os baseados em medições de fluxo de carbono, os baseados 

na densidade do povoamento, em inventário florestal, ou por técnicas de deteção remota.  

Outro reservatório apontado também por Qureshi et al. (2012), como directamente ligado 

á dinâmica do AGB é o da biomassa abaixo do solo (BGB), onde consiste na biomassa 

contida nas raízes vivas das árvores, exceto raízes finas <2mm de diâmetro (IPCC, 2006) 

e é considerada também por Qureshi et al. (2012) uma constituinte importante para 

ciclagem do carbono e nutrientes em florestas. 

Os reservatórios de carbono orgânico do solo (matéria orgânica viva e morta) são menos 

abordados pela dificuldade nas estimativas, além de Houghton et al. (2009) considerarem 

que o carbono do solo acaba por ser protegido física e quimicamente e por isso não é 

facilmente oxidado.  

Embora muitas pesquisas direccionem as estimativas para AGB e BGB, os reservatórios 

de matéria orgânica e detritos vegetais mortos, podem chegar a conter duas a três vezes 

mais carbono do que a biomassa (Houghton et al. 2009). 

Essas mudanças da biomassa nos diferentes componentes da floresta levam a uma 

controvérsia na literatura acerca dos principais reservatórios de carbono em ecossistemas 
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florestais (Qureshi et al. 2012) e qual o método mais adequado para sua quantificação. 

Salunkhe et al. (2018) em seu estudo afirma que não existe um método robusto 

desenvolvido para uma estimativa precisa da biomassa. 

Estudos mais antigos utilizaram inicialmente uma abordagem de medição destrutiva de 

campo, que compreende a colheita ou corte de árvores, seguido pela pesagem húmida e 

seca de diferentes partes das árvores como tronco, folha e galhos para obter o valor de 

biomassa a ser convertido em carbono (Fu et al., 2015). Apesar deste método ser preciso 

e envolver a estimativa para vários estratos da floresta, não pode ser utilizado para escalas 

maiores.  

Segundo Gibbs et al. (2007), torna-se um processo impraticável pelo seu tempo, custo e 

destruição de campo, principalmente para áreas protegidas ou florestas com grandes 

extensões. Petrokofsky et al. (2012) mencionam que amostragens repetidas de carbono 

no solo para um inventário fiável na Finlândia levaria 10 anos para ser concluído e estaria 

associado a um custo de 8 milhões de euros. Entretanto, é também utilizado para o 

desenvolvimento de equações de estimativa de biomassa para avaliar em grandes escalas 

Salunkhe et al.,(2018).  

Outros métodos realizados em campo obtêm parâmetros físicos das árvores, como por 

exemplo, o diâmetro à altura do peito (DAP), altura da árvore, o volume e a densidade da 

madeira (Salunkhe et al., 2018) mas são apropriados por não serem destrutivos, além de 

menos dificultosos e capazes de cobrirem áreas maiores em menos tempo (Qureshi et al., 

2012). São denominados indiretos e consistem na estimativa da biomassa florestal através 

de equações matemáticas (alométricas ou dendométricas), considerado por Lemos et al. 

(2010) mais apropriado para florestas homogêneas por possuirem uma variabilidade menor 

em relação às estruturas das espécies, permitindo o uso de parâmetros para a espécie.   

Essa abordagem é utilizada para, juntamente com dados de inventários florestais, 

desenvolverem equações alométricas e obterem comparações na avaliação da biomassa 

(Salunkhe et al., 2018).  

Issa et al. (2020), definem as equações alométricas como um modelo estatístico que estima 

a biomassa das árvores através de parâmetros biométricos, como altura, diâmetro do peito 

(DAP) ou tamanho da copa, e foram desenvolvidas inicialmente para evitar a destruição 

das florestas pela estimativa dos métodos destrutivos.  

Apesar de serem amplamente recomendadas, Djomo & Chimi (2017) reforçam que dados 

destrutivos são necessários para o desenvolvimento das equações alométricas, e que a 

precisão das mesmas depende do número de árvores amostradas destrutivamente.  
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Os modelos alométricos podem ser construídos para espécies individuais ou para uma 

combinação de espécies. Em áreas extensas, os modelos multi espécies são eficientes na 

estimativa porque tornam-se mais práticas, porém podem falhar na detenção de 

informações detalhadas acerca da diversidade desta área (Mahmood et al., 2019). 

Apesar do potencial dos ecossistemas florestais em reduzir as emissões ser amplamente 

reconhecido traz como principal desafio a sua quantificação em diferentes escalas por estar 

associado às incertezas que geralmente decorrem do tamanho da amostra, já que os 

métodos destrutivos estão cada vez mais sendo desconsiderados pelo impacto que causa 

nos ecossistemas. (Bösch et al., 2019).  

Atualmente existe um grande esforço ainda para alcançar a alta precisão da contabilização 

do carbono, principalmente para as áreas de maior extensão onde algumas regiões são 

inacessíveis e falta informações de inventário (Fu et al., 2015). 

Neste contexto, Jucker et al. (2017), sugerem o desenvolvimento de modelos e equações 

alométricas que utilizem parâmetros que possam ser detetados remotamente, para que 

facilite a transição para os métodos mais recentes de avaliação do carbono.  

Diversos fatores contribuem para a imprecisão na quantificação das emissões e do 

sequestro, entre eles está a representatividade das equações alométricas, o tamanho das 

amostras, a quantidade diversificada de carbono nas diferentes espécies de árvores, além 

da heterogeneidade da distribuição de carbono nos ecossistemas florestais e, por isso, 

torna-se imprescindível uma estimativa robusta para avaliar com precisão o estoque de 

carbono nas florestas e, dessa forma, incentivar futuras ações de mitigação do clima (Fu 

et al., 2015). 

Um estudo de comparação entre métodos para avaliar o estoque de carbono feito por 

Petrokofsky et al. (2012), resumiu os principais fatores que levam à incerteza das 

estimativas da biomassa, e além dos relacionados aos modelos alométricos utilizados e à 

representatividade da amostra como já mencionado acima. 

É importante ressaltar que existe também o erro nas medições das variáveis devido 

principalmente à escolha do instrumento de medição. De forma a contribuir com uma maior 

precisão, instrumentos de deteção remota estão sendo utilizados para calibração e 

validação das estimativas tradicionais (Fu et al., 2015). 
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1.4. Deteção remota dos ecossistemas terrestres 

A necessidade pela compreensão dos processos naturais do carbono é fruto de uma 

demanda crescente da sociedade pelos serviços fornecidos por parte dos ecossistemas 

florestais que exige abordagens e técnicas capazes de extrapolar os dados para 

dimensões regionais e até globais, como as observações da Terra promovidas pela 

detecção remota. (Masek et al., 2015), que pode ser definida pela capacidade de adquirir 

informações e atributos sobre um objeto sem ter nenhum tipo de contato físico direto 

(Ayanu et al. 2012). 

O uso de observações remotas por satélite para detectar atributos terrestres tem sido 

aplicado em diversos âmbitos, nomeadamente em ecossistemas florestais na 

compreensão do ciclo do carbono, classificação, medição, mapeamento ou monitoramento 

da vegetação Wulder et al. (2013). 

Os produtos de satélite são considerados ferramentas essenciais para o fornecimento de 

informações acerca dos serviços dos ecossistemas, em particular no monitoramento do 

estado e das tendências das várias categorias, e quando associados à outras fontes de 

dados constituem indicadores eficientes para o aumento da precisão das avaliações 

(Carvalho-Santos et al., 2018). 

A capacidade dos sensores em obter imagens repetidas ao longo do tempo promove a 

captura da dinâmica da floresta através de inúmeras observações que são utilizadas para 

calibrar, conduzir e validar os dados das abordagens de inventário florestal (Masek et al., 

2015). 

A deteção remota utilizada para o monitoramento florestal é considerada por Huete (2012) 

a única forma eficaz da Terra capaz de monitorar de forma consistente em tempo hábil os 

ecossistemas florestais, principalmente por possuir benefícios que facilitam sua utilização, 

como conter uma vasta disponibilidade de dados, maior capacidade de computação e 

armazenamento e um processamento de imagem sofisticado. 

Torabzadeh et al., (2014) utilizaram a fusão de dados de deteção remota para produzir 

mapas de cobertura do solo na construção de um melhor planejamento do manejo florestal 

e concluíram que a utilização destes dados traz informações confiáveis sobre altura que 

auxiliam na classificação vegetal tanto para os mapas gerais de cobertura vegetal, quanto 

para os mapas de tipos de combustíveis e mapas de espécies. 

Dados combinados de deteção remota além de promoverem a construção de mapas de 

espécies prevalentes auxiliam na deteção de espécies invasoras, nomeadamente na 
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previsão de padrões e na dinâmica da invasão e na avaliação dos impactos, e por isso, 

considerados úteis na decisão de medidas de prevenção para novas invasões e possíveis 

impactos (Vaz et al. 2018).  

Estudos como em Huete (2012), Masek et al. (2015) e Naderpour et al. (2019), indicam o 

uso da detecção remota para caracterizar também os impactos causados pelos eventos 

de perturbação através da quantificação dos distúrbios florestais, que entre outros efeitos, 

influenciam no ciclo e nas transferências de carbono.  

Para a avaliação do carbono, Xiao et al. (2019) afirmam que os componentes dos fluxos e 

estoques de carbono como Gross Primary Production (GPP), Net Primary Production 

(NPP), Net Ecosystem Production (NEP) e Net Biome Production (NBP), também podem 

ser quantificados com dados adquiridos da deteção remota contidos na faixa de 

comprimento de onda do espectro eletromagnético da luz visível ao microondas, como em 

Kwon & Larsen (2013), Wang et al., (2007) e Smith et al., (2008).  

1.5. Objetivos e estrutura da dissertação 

O presente trabalho tem como objetivo geral investigar, através de uma revisão sistemática 

e análise da literatura publicada, como a deteção remota tem contribuído para a avaliação 

do sequestro de carbono em ecossistemas florestais. 

Especificamente foi conduzida para a descrição das (a) principais abordagens utilizadas 

com a deteção remota para a avaliação do carbono nos ecossistemas florestais nos 

diferentes contextos abordados nos estudos, com o intuito de responder perguntas 

relacionadas aos ecossistemas, habitats, espécies e regiões mais relevantes no estudo, 

às componentes, definições e valores encontrados para a avaliação do carbono, e à 

contribuição da deteção remota e seus muitos sensores para obtenção de estimativas 

precisas de carbono como uma componente essencial para os métodos tradicionais, e das 

(b) limitações encontradas para a utilização da deteção remota como técnica de avaliação 

do sequestro de carbono em ecossistemas florestais. 

Este estudo está estruturado em 4 capítulos principais: uma introdução geral (Capítulo 1) 

apresentando as alterações climáticas através dos gases com efeito de estufa, as 

interações dos ecossistemas florestais como medidas mitigadoras das alterações 

climáticas, os principais métodos para avaliação do carbono e a contribuição da deteção 

remota nos ecossistemas terrestres; métodos (Capítulo 2), caracterizando a revisão 

sistemática, bem como as metodologias para busca literária; resultados e discussão 

(Capítulo 3) com a evolução temporal do uso da detecção remota, a diversidade de 

aplicações, integração com dados auxiliares em modelos, a escolha do sensor, plataforma 
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e resolução espacial e as principais limitações apontadas pelos autores. O Capítulo 4 

apresenta as conclusões principais e as considerações finais. 
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2. MÉTODOS 

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão sistemática por possuir uma 

metodologia que identifica sistematicamente todos os registros relevantes para as 

questões da investigação e apresenta um resumo dos resultados (Moher et al., 2015).  

A escolha pela revisão sistemática deu-se pela vantagem de ter a possibilidade de integrar 

uma quantidade maior de resultados relevantes com o objetivo de fundamentar teorica e 

cientificamente o propósito geral da revisão (Sampaio & Mancini, 2007).  

Trata-se de uma síntese rigorosa que pesquisa evidências científicas capazes de 

responder uma pergunta principal e que envolve uma intervenção que solucione 

eficazmente o problema envolvido na pergunta (Ercole et al., 2014).  

Com o protocolo da revisão fundamentado em três blocos principais:  

(i) CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO; 

(ii) SEQUESTRO DE CARBONO e  

(iii) CONTRIBUIÇÕES DA DETEÇÃO REMOTA. 

A pesquisa foi realizada de modo a buscar estudos que contemplassem os mais diversos 

contextos dos ecossistemas florestais, com os principais reservatórios de carbono e 

métodos dominantes na aplicação da técnica da deteção remota. 

A busca literária por artigos originais até o ano de 2019 foi realizada durante os meses de 

janeiro e fevereiro de 2020, em duas bases de dados eletrônicas, a ISI Web of Science e 

Scopus. 

As palavras-chave foram selecionadas com base na estratégia Population-Intervention-

Comparison-Outcome (PICO), considerada por Donato & Donato (2019) como o método 

mais comum para definir o fundo de investigação de uma revisão sistemática, apesar de 

não ser considerada por Cooke et al. (2012) uma estratégia ideal para a síntese de 

evidências qualitativas por ser bastante limitada. 

A estratégia PICO estrutura a pesquisa de acordo com a população alvo, a intervenção, as 

comparações entre as técnicas abordadas e o resultado esperado, o desfecho (Figura 2) 

e permite a definição dos termos de pesquisa.  
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Figura 2: Estratégia PICO (população, intervenção, comparação e intervenção) aplicada no 
contexto da presente revisão.  

 

O presente estudo contemplou uma combinação realizada para pesquisa nas duas bases 

de dados (ISI Web of Science e Scopus) conforme apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2: Combinação para a busca literária. 

 

Para selecionar os estudos elegíveis, alguns critérios de exclusão foram aplicados, entre 

eles:  

1) a falta de relação com o objetivo principal, como por exemplo estudos que avaliaram o 

carbono em áreas de pastagens e não em florestas, ou estudos que não utilizavam 

deteção remota na avaliação do carbono e ainda estudos que tinham como objetivo a 

CONTEXTO (OR) 

AND 
 

CARBONO (OR) 

AND 

DETEÇÃO (OR) 

"*Forest*" "carbon sequestration" "remote* sens*" 

"plantation*" "carbon storage" "earth observation*" 

"Wood?land*" "*climate regulation" "spaceborne" 

 "carbon stock" "space-borne" 

 "carbon removal" "AVHRR" 

 "CO2 sequestration" "satellite*" 

 "CO2 storage" "sensor" 

 "*CO2 regulation" "radar" 

 "SOC stock" "MODIS" 

 "CO2 removal" "LiDAR" 

  "sentinel*" 

  "landsat*" 

  "worldview" 
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estimativa apenas da biomassa);  

2) estudos repetidos (duplicados);  

3) artigos de revisão, eventos acadêmicos, periódicos e notícias; 

A pesquisa resultou em 1507 publicações na base de dados ISI Web of Science e 1850 no 

SCOPUS (total = 3357).  

Após a leitura e avaliação do título e do resumo de cada publicação, com a aplicação dos 

critérios de exclusão, 2948 foram excluídos. Ao analisar os 409 restantes a partir da leitura 

completa dos estudos, 172 foram excluídos, como o estudo de Mohd et al. (2017), por se 

tratar de uma revisão, e o de Coltri et al. (2012) por não conter dados de ecossistemas 

florestais, e sim de áreas agrícolas. Portanto, para esta revisão, foram selecionados 237 

estudos.  

Com o objetivo de facilitar a visualização sobre o esforço da pesquisa, o fluxograma abaixo 

apresenta de maneira esquemática as etapas da busca (Figura 3). 

 
 
Figura 3: Fluxograma das etapas de busca dos estudos selecionados. 

 

Após a exclusão de todos estudos inadequados ao tema, foi feita uma análise do conjunto 
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final de estudos, os selecionados, para responder às questões relacionadas aos objetivos 

e descritas na Tabela 3. Uma análise da estatística descritiva dos dados foi realizada para 

avaliar as tendências dos estudos, e todos os dados estatísticos foram analisados no 

software SPSS statistics 26.0. 

Tabela 3. Perguntas baseadas na estratégia PICO. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Ecossistemas e espécies florestais 

A avaliação do sequestro de carbono foi considerada para este estudo apenas em 

ecossistemas florestais, e quase 25% dos resultados ocorreram em florestas tropicais, em 

seguida das florestas de coníferas (9,70%), florestas urbanas (9,28%) e florestas de 

mangue (5,91%). 

Essa prevalência tropical decorre da complexidade dessas florestas que comprometem a 

precisão das estimativas e exige uma quantidade maior de estudos para garantir a 

compreensão e gestão da dinâmica dessas florestas (Masek et al., 2015).  

Nenhuma espécie se mostrou prevalente nos estudos, mas pelo menos quase 15% dos 

estudos foram realizados em áreas com povoamentos do gênero Pinus. Esta dominância 

pode estar associada ao fato de 64,23% dos estudos serem realizados na Ásia, já que 

Goldammer & Penafiel (1990) consideram o gênero Pinus largamente distribuído no 

hemisfério norte extratropical.  

3.2. Componentes do carbono  

O sequestro de carbono pode ser definido como uma transferência por parte das árvores 

do CO2 contido na atmosfera através do processo de fotossíntese para grandes 

reservatórios ou estoques de carbono onde podem armazenar por meio da biomassa ou 

dos solos por longos períodos de tempo este carbono, sem que retorne para atmosfera 

imediatamente (Forte, 2014) 

Segundo Lorenz & Lal (2009), o armazenamento de carbono é o resultado do processo de 

transferência segura do carbono capturado durante a retirada da atmosfera em 

reservatórios de diferentes proporções e importâncias que caracterizam os estoques de 

carbono. 

A compreensão da quantidade e da forma de armazenamento do carbono nestes, das 

taxas perdidas e sequestradas ao longo do tempo, e dos fatores que alteram a capacidade 

de estoques define como pode ser aplicado o manejo das áreas e como medidas de gestão 

podem ser implementadas para a regulação climática. (Ontl & Schulte, 2012).Apesar da 

quantidade de carbono sequestrada ou perdida ao longo do tempo ser uma informação 

crucial na compreensão dos sumidouros (Sedjo & Sohngen 2012), para esta revisão, o 

processo do sequestro de carbono foi avaliado em menos de 5% dos estudos (3,7%). O 

interesse principal (54,87% dos estudos) está na capacidade dos reservatórios e estoques 
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de carbono das florestas, como mostra a Tabela 4. A categoria “outros” contempla os 

estudos que avaliaram outras componentes, como a densidade do carbono, taxas de fluxo 

de carbono ou Carbon skin efficiency (CSE) 

Tabela 4: Principais processos do carbono abordados nos estudos considerados nesta revisão  

 

 

 

 

 

Ao considerar valores de carbono estimados por unidade de área (Mg / ha), o valor médio 

estimado foi de 30014,20 Mg/ha para os ecossistemas florestais considerados nesta 

revisão. Algumas áreas, como em uma floresta de Cedro no Japão, o valor estimado do 

estoque de carbono foi zero, (Shang et al. 2013) para o ano de 2008. Já em uma floresta 

de Pinus na Espanha, a estimativa do estoque de carbono chegou a 1289604 Mg/ha com 

imagens do ano de 2017.(Navarrete-Poyatos et al. 2019). 

O principal reservatório de carbono estimado foi o acima do solo, em 43,9%, considerado 

por Vashum & Jayakumar (2012) o mais importante e visível reservatório de carbono.  

O reservatório de carbono abaixo do solo é considerado de difícil e demorada estimativa, 

e apesar de ser considerado muito importante porque recicla 33% da produção primária 

anual global (Qureshi et al., 2012) é pouco avaliado. Nesta revisão em particular foi 

abordado apenas em 34 dos 237 estudos (13,82%). 

O carbono orgânico do solo representa um meio de armazenamento de carbono de curto 

a longo prazo, porque abriga cerca de 20% do estoque de carbono mundial (Qureshi et al., 

2012), mas foi considerado nesta revisão em apenas em 16 estudos, representando 6,5% 

de todos os resultados. 

Sedjo & Sohngen (2012) afirmam que as técnicas voltadas para medição do carbono do 

solo ainda não estão consolidadas, e por isso, um sistema com diferentes tecnologias, 

como a da deteção remota, oferece potencialmente uma melhoria nas estimativas destes 

reservatórios mais complexos. 

 

Processos do carbono Nº de 

Estudos 

Percentagem 

 Armazenamento de carbono 45 19 

Estoque de carbono 133 56,1 

Sequestro de Carbono 9 3,8 

Outros 50 21,1 
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3.3. Contribuições da detecção remota 

3.3.1. Evolução temporal do uso da detecção remota 

Uma revisão proposta por Xiao et al. (2019) define o marco inicial da utilização da deteção 

remota em 1972 e afirma que com o lançamento do primeiro satélite Landsat foi possível 

pela primeira vez monitorar a Terra com medições ópticas em escala global.  

A primeira interpretação dos resultados da busca ajudou a fomentar este estudo que indica 

o início da utilização da deteção remota para mapeamento da biomassa florestal promovida 

pelas imagens de radar de abertura sintética a partir dos anos 1990.  

Entretanto Souza et al. (2007) associa a origem da deteção remota com o desenvolvimento 

dos sensores fotográficos e sua utilização para fotografias aéreas no período de 1860 a 

1960.  

O período de 1960 até os dias atuais foi marcado pela multiplicidade de sensores, sendo 

que só a partir dos anos 1990 a técnica da deteção remota foi amplamente utilizada na 

quantificação dos estoques de carbono, principalmente por fornecer ferramentas e dados 

com perspectivas gerais que permitiram o monitoramento da dinâmica florestal e dos 

fatores das mudanças (Gómez et al., 2019), em grandes áreas, com coberturas repetitivas 

e com um custo e precisão aceitáveis (Issa et al., 2020).  

Além disso, Goméz et al. (2019) afirmam que as aplicações florestais se beneficiam da 

deteção remota por ser uma técnica capaz de proporcionar uma variedade de resoluções 

(espectrais, espaciais e temporais) que permitem modelar condições e mudanças das 

florestas em diversos cenários.  

O período abrangido pela primeira busca literária foi de 1993 a 2019 e apresenta um 

crescimento contínuo até o momento da atual pesquisa, conforme Figura 4. Neste período 

é possível notar um crescimento contínuo da utilização da deteção remota a partir de 2008 

e isso pode estar relacionado ao acesso às imagens Landsat de forma gratuita.  
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Figura 4. Evolução temporal dos estudos encontrados na busca literária desta revisão. 

 

3.3.2. Diversidade de Aplicações 

Os dados detectados remotamente têm contribuído na análise de diversos fatores, 

apresentando sucesso em diferentes aplicações, como em áreas agrícolas no 

monitoramento de pastagens, principalmente voltado para segurança alimentar, em áreas 

oceânicas, com um papel importantíssimo na identificação de derramamento de oleo e em 

áreass urbanas, aplicados para o planejamento urbano, desde o monitoramento 

populacional até a avaliação dos aspectos que modificam o bem estar da sociedade, como 

as alterações climáticas e a quantificação e mapeamento de suprimentos e demandas de 

serviços dos ecossistemas. (Chi et al. 2016) 

Apesar das abordagens da deteção remota serem conhecidas pelo seu potencial, existem 

ainda algumas dúvidas por parte de pesquisadores e profissionais sobre a conformidade 

das várias fontes com os objetivos pretendidos, e é esta diversidade de aplicações e 

opções de elementos da deteção remota que define a precisão das estimativas e dados 

adquiridos (De Sy et al. 2012).  

Alguns desafios individuais são mencionados por Chi et al. (2016) nas aplicações da 

deteção remota, nomeadamente nas etapas de escolha e processamento dos dados 

adquiridos remotamente que exigem uma decisão acertiva perante diferentes tipos de 
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sensores como os ópticos, radar e LiDAR, resoluções, capacidades para correções das 

imagens, além da disponibilidade de dados.  

Xiao et al. (2019) afirmam que com as cenas Landsat disponibilizadas para todos os 

usuários de interesse, por exemplo, houve o surgimento de novas ciências, métodos e 

produtos de dados, promovendo também o estudo aprofundado do ciclo do carbono 

terrestre.  

Historicamente as cenas Landsat em suas várias séries (TM, ETM +, OLI) estão sendo 

utilizadas para o mapeamento da biomassa e do carbono principalmente pela continuidade 

das séries, pela importância das suas bandas espectrais e por possuir uma resolução que 

se adequa ao mapeamento regional (Issa et al., 2020).  

Apesar de Issa et al. (2020) mencionarem estudos que comprovam a incapacidade de 

sensores ópticos, como o Landsat, para o mapeamento da biomassa como por exemplo a 

nível de espécie, na presente pesquisa, o Landsat foi o sensor mais utilizado, de forma 

isolada ou associado a outros sensores, aparecendo em 89 estudos.  

Essa representação corresponde a mais de 36% dos incluídos na revisão, mais do que a 

tecnologia LiDAR, que foi utilizada em 72 estudos (29,27%) e é considerada por Asner et 

al. (2012), Zaki et al., (2016), Vicent et al. (2012), por exemplo, muito útil na contabilização 

do carbono principalmente em florestas tropicais, porque detém da capacidade de penetrar 

nos dosséis das florestas e detectar a estrutura tridimensional da vegetação.  

As características dos dados obtidos são determinadas pelo tipo da plataforma, como por 

exemplo um satélite, uma aeronave ou veículo aéreo não tripulado, e ainda pelo sensor a 

bordo (Gómez et al., 2019).  

Os sensores podem ser classificados conforme a energia que emitem em direção ao alvo 

sendo denominados de ativos (radar, LiDAR) ou conforme a energia que detectam a partir 

da radiação solar, chamados de passivos (ópticos, hiperespectrais) (Rissini et al., 2015). 

Segundo Goméz et al. (2019), a técnica mais utilizada para o monitoramento das florestas 

é a deteção remota óptica e essa utilização deve-se principalmente à variedade de 

resoluções espaciais e temporais que os sensores oferecem, além de sua cobertura global, 

repetitividade nas visitas e custo benefício (Xiao et al., 2019).  

Como resultado, tem-se que na presente revisão, dos 237 estudos selecionados, 164 

utilizaram um sensor óptico para a avaliação do carbono, correspondente a quase 67% do 

total. Quando utilizado de forma isolada, representou 56,7% (Figura 5). 
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Figura 5. Tipos de sistemas de sensores mais utilizados nos estudos selecionados desta revisão. 

 

As medições ópticas quando combinadas com outras fontes de dados são capazes de 

estimar parâmetros da cobertura da terra como distribuição, condição, estrutura e 

composição da floresta utilizados para estimativa do armazenamento de carbono (Goméz 

et al., 2019). 

Esses parâmetros são utilizados para definir a estrutura da vegetação horizontalmente, 

entretanto Kumar et al., (2015) afirmam que já existem alguns dados ópticos mais recentes 

capazes de fornecer imagens em estéreo que desenvolvem a altura do dossel da 

vegetação e contribuem na melhoria das estimativas por fornecer informações também 

verticalmente, através de dados dos ALOS, PRISM, IKONOS e SPOT, mas que ainda exige 

mais estudos para sua utilização.  

Goméz (2019), ao aplicarem medições ópticas, apresentaram como principal limitação a 

presença de nuvens e sombra de nuvens nos dados. De forma a superar esse limite, os 

sensores de radar são utilizados por conterem a capacidade de penetrar a cobertura do 

solo e as nuvens e com esses parâmetros estimarem, por exemplo, a altura das árvores 

utilizada através da alometria, para conversão em estimativas de carbono (Gibbs et al., 

2007).  

Os dados de radar são sinais que promovem informações de amplitude e fase, e podem 

transmitir em diversas polarizações a orientação da onda eletromagnética em relação à 

superfície terrestre, o espalhamento dessa onda e informação de fase entre os canais, 
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horizontal (H) e vertical (V) (Andrade et al., 2007).  

A transmissão da onda em qualquer polarização gera uma onda retroespelhada com uma 

variedade de combinações dos componentes horizontais e verticais, como o 

retroespelhamento na polarização HV, que foi o primeiro a ser utilizado para estimativa de 

biomassa florestal (Xiao et al., 2019). 

Apesar das diversas vantagens do uso de radar, as metodologias ainda apresentam 

limitações em povoamentos complexos devido à saturação (Kumar et al., 2015), 

principalmente em florestas tropicais que possuem uma complexidade já citada 

anteriormente, o que pode explicar o uso do radar em apenas 18 estudos desta revisão 

(7,32%). 

A busca pela maior precisão dos parâmetros biofísicos fez com que nas últimas décadas 

o escaneamento a laser transportado fosse amplamente utilizado principalmente por ser 

capaz de fornecer informações da vegetação em três dimensões (Zaki & Latif, 2016).  

A abordagem de detecção e alcance de luz (LIDAR) tem sido bastante explorada (Asner, 

2009) e segundo Zaki & Latif (2016), pode ser classificada de acordo com diversos métodos 

que são dependentes da plataforma utilizada, que pode ser espacial, aérea ou terrestre, 

do tipo de retorno de sinal registrado (forma de onda discreta ou completa), e ainda do 

tamanho da pegada (árvore única, pequena, moderada ou pegada grande).  

Goetz & Dubayah (2014) afirmam que as estimativas do carbono a partir das informações 

estruturais 3D do dossel da floresta obtidas do LIDAR são relacionadas com estimativas 

baseadas em campo com uma precisão e eficácia que podem exceder outros instrumentos 

de deteção remota. 

Neste contexto, percebe-se que as estimativas obtidas dos dados baseados apenas em 

campo possuem falhas nos aspectos espaciais, atribucionais ou temporais que podem ser 

preenchidas com as diversas características disponíveis da deteção remota (Kumar et al., 

2015), já que essa técnica oferece diferentes resoluções (espectrais, espaciais e 

temporais) através de três fontes principais de dados: ópticos, radar e detecção e alcance 

de luz (LiDAR). 

Goetz et al., (2015) e Gibbs et al.,(2007) afirmam que se faz necessária a combinação 

desses parâmetros baseados em solo pois com a técnica da deteção remota apenas não 

é possível uma medição direta dos estoques de carbono, pois com as incapacidades e 

limitações dos sensores a utilização exclusiva da deteção não garante uma excelente 

precisão nas estimativas do carbono (Issa et al., 2020).  
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3.3.3. Integração com dados auxiliares em modelos baseados em GIS 

A integração dos dados dos sensores tem sido bastante comum no processamento de 

modelos baseados em GIS pela facilidade na visualização de resultados e por permitir a 

adição de dados auxiliares na análise para aumentar a precisão das estimativas do carbono 

(Deng et al., 2011). 

O uso de dados auxiliares, como os inventários florestais ajudam a calibrar e validar os 

dados obtidos dos sensores (Goetz et al., 2015) e na atual revisão, 100% dos estudos 

utilizaram pelo menos um dado auxiliar, em que a maioria (91,87%) estava relacionada à 

mensurações e dados de campo conforme Figura 6. Os demais estudos utilizaram 

cartografia digitalizada, devido o alto nível de detalhe e informações baseadas em outras 

pesquisaspublicadas mencionadas em literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tipos de dados auxiliares integrados com dados de deteção remota para avaliação do 
carbono, com base nos estudos consultados 

 

A associação dos dados de deteção remota com dados de campo permite a estimativa do 

carbono a partir de modelos alométricos ou modelos empíricos como regressão ou 

abordagens algorítmicas que traduzem em informações de biomassa e melhoram a 

precisão das estimativas (Issa et al., 2020). 

Djomo & Chimi (2017) afirmam em seu estudo que a falta de equações alométricas 
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específicas em florestas tropicais, por exemplo, é um fator determinante para incertezas 

nas estimativas e consideram que os modelos alométricos devem possuir variáveis de fácil 

medição, como diâmetro e altura, para que a combinação com os dados de deteção remota 

possam desenvolver estimativas cada vez mais precisas. 

Os modelos alométricos permitiram a estimativa dos pools de carbono através de equações 

de biomassa em 200 dos estudos (81,30%).  

Nyamugama & Kakembo (2015), por exemplo, quantificaram as mudanças temporais no 

estoque de carbono acima do solo entre 1972 e 2010 utilizando um método baseado na 

integração de sistemas de deteção remota e informações geográficas porque acreditam 

que essas mudanças são essenciais para compreender o papel da vegetação no sequestro 

de carbono.  

Os modelos empíricos podem ser desenvolvidos a partir de diversos preditores que se 

manifestam de diferentes formas, como por exemplo, por sombras, rugosidade ou por 

resposta espectral, sendo esta última amplamente utilizada para calcular índices de 

vegetação que permitem realizar uma interpretação da cobertura vegetal (Xue & Su, 2017) 

e são definidos como medidas que indicam o vigor da vegetação quantitativamente 

(Bannari et al., 1995).  

Os índices de vegetação foram utilizados em 102 estudos (41,46%), nomeadamente o 

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) em 77, considerado por Xue & Su 

(2017) um dos mais usados para caracterizar o crescimento ou vigor do dossel.  

Laurin et al. (2016) em seu estudo utilizou o NDVI em conjunto com dados de textura SAR 

e obteve uma precisão maior das estimativas, considerando, devido sua disponibilidade 

ampla e gratuita, uma alternativa aos dados LIDAR (de maior custo) para obter resultados 

precisos.  

Além dos índices, alguns parâmetros biofísicos da vegetação, como medições da copa, 

índice de área foliar (IAF) e verdura do dossel foram obtidos pela deteção remota para 

avaliação do carbono em respectivamente 17,89%, 3,25% e 1,63% dos estudos desta 

revisão.  
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3.3.4. Escolha do sensor, plataforma e resolução 

A escolha do tipo de sensor e da plataforma vai depender dos parâmetros de avaliação e 

das características de cada floresta. Por exemplo, nas florestas boreais, temperadas e em 

povoamentos com baixa densidade de carbono, as metodologias que utilizam deteção 

remota têm obtido maior sucesso na medição dos estoques de carbono (Smith et al., 2008; 

Tang et al., 2013; Thurner et al., 2014; Antonarakis et al., 2017).  

Diferente ocorre nas metodologias aplicadas em florestas tropicais, pois apresentam uma 

maior dificuldade na interpretação dos dados devido ao fato dessas florestas possuírem 

uma estrutura mais complexa e limitarem a precisão das estimativas por parte dos 

sensores (Gibbs et al., 2007). 

A precisão dos dados obtidos pela deteção remota também pode ser classificada, segundo 

Zaki & Latif (2016), em três níveis de acordo com sua resolução espacial: (i) imagens 

multiespectrais de alta resolução, (ii) de resolução moderada e (iii) de baixa resolução.  

A resolução espacial é definida por Sousa et al. (2007) como a área mínima que um sistema 

sensor pode captar no solo. As imagens multiespectrais são compostas por um sistema 

com duas ou mais bandas definidas por Zaki & Latif (2016) como “um canal que armazena 

as informações coletadas de uma faixa estreita de comprimento de onda ou uma dada 

largura espectral”.  

As imagens de baixa resolução, ou resolução grosseira, são consideradas por Xie et al. 

(2008) como imagens que possuem pixels com a distância de 30 m ou mais de amostragem 

do solo, e são utilizadas para identificar mudanças nos estoques de carbono, mas são 

insuficientes para a compreensão da dinâmica do carbono como por exemplo as causas 

da mudança nos estoques de carbono (Houghton et al., 2009).  

As imagens de resolução moderada permitem segundo Chen et al. (2019), obter dados 

consistentes de longo tempo em forma de séries e que podem ser comparados.  

Safari et al. (2017) apresentou em seu estudo uma limitação com o uso de imagens de 

satélite de resolução espacial média, ou moderada, relacionada à refletância do solo em 

áreas com cobertura de dossel baixa ou média, e considerou um dos principais desafios 

na estimativa dos atributos florestais.  

As imagens de alta resolução, também chamadas de resolução fina, apesar de tornarem 

possível o monitoramento intensivo de grandes áreas, são ainda de alto custo (Chen et al., 

2019), além de demandarem um espaço maior para o armazenamento de dados e um 
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maior tempo de processamento (Kumar et al., 2015).  

Vários fatores são considerados determinantes para a seleção de imagens e Xie et al. 

(2008) apontam quatro como decisivos: 

(1º) o objetivo principal da obtenção dos dados do sensor, pois, afetará na escolha 

da resolução; 

(2º) o custo das imagens; 

(3º) as condições climáticas do local, e  

(4º) as condições técnicas para a interpretação de imagens, principalmente porque 

as especificações técnicas de processamento refletirão na qualidade da imagem.  

A melhoria na qualidade da imagem dá-se através de técnicas que corrigem erros 

radiométricos, por exemplo, ou que removem ruídos para aumentar a interpretabilidade 

dos dados da imagem com base nos elementos como cor da imagem, textura, padrão, 

entre outros (Xie et al., 2008). 

Apesar do esforço em elevar a qualidade das imagens, algumas limitações naturais 

continuam a desafiar a obtenção de uma avaliação confiável dos dados da deteção remota, 

como as baixas taxas de sinal-ruído da vegetação, heterogeneidade espacial, 

características espectrais, saturação, e alta refletância de fundo de solo (Xie et al., 2008) 

e esta última considerada por Safari et al. (2017) um problema em áreas com cobertura de 

dossel baixa ou média. 

3.3.5. Limitações 

Limitações como saturação do radar, modos de amostragem do LIDAR ou até as 

incompatibilidades temporais óticas determinam o nível de precisão das estimativas (Goetz 

et al., 2009) e criam obstáculos para estimativas consistentes principalmente quando 

utilizam apenas um sensor.  

Um problema comum nos estudos em relação às limitações dos sensores é a saturação, 

ou seja, quando os valores de refletância espectral não são sensíveis à mudança na 

vegetação e não são capazes de distinguir as características da cobertura vegetal, o que 

resulta em baixa precisão da estimativa de AGB (Zhao et al., 2016).  

Além da saturação dos dados do radar mencionada anteriormente, Pham et al., (2019) 

afirmam que a utilização dos dados de radar se torna dispendiosa por exigir mais 
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habilidades e um conhecimento científico aprofundando, software específico e tempo 

superior ao comum devido às muitas etapas envolvidas, como pré-processamento e 

remoção de ruído. Os custos para a aquisição de dados de radar podem variar de 250 

euros para uma cena de resolução média a mais de 2000 euros para um produto com 

correção de terreno e geocodificação (Sinha et al., 2015).  

 

Apesar da eficiência comprovada do LiDAR em estudos anteriores para a estimativa do 

carbono, como em Sedjo, & Sohngen (2012), TSITSI (2016) e em Petrokofsky et al. (2012), 

Lu et al., (2016) apontaram o LiDAR como um sistema com informações espectrais 

limitadas, em que, a depender da utilização, possui apenas um comprimento de onda de 

intensidade do ponto do laser. 

O uso de imagens ópticas no estudo de Avitabile et al. (2012) limitou a quantidade de dados 

multitemporais consistentes em Uganda pela cobertura persistente de nuvens, o que 

considera um problema maior para regiões mais extensas. 

Csillik et al. (2019) mencionaram dificuldades de estimativas em áreas maiores utilizando 

satélites de alta resolução pela pouca disponibilidade de imagens, por exigirem mais 

recursos para processarem os dados e pelo custo na obtenção destes dados. 

Pham et al., (2019) consideram o mapeamento de árvores individuais um desafio quando 

estas possuem um tamanho menor que a resolução da imagem, principalmente por 

dificultarem a identificação explícita dos parâmetros, além dos obstáculos encontrados no 

monitoramento de algumas espécies quando, situadas em povoamentos mistos, podem 

apresentar uma refletância espectral similar à espécies e gêneros contidos na mesma área. 

Como solução de enfrentamento às limitações de cada sensor, o uso sinérgico de sensores 

é indicado por Xiao et al. (2019) e Issa et al., (2020) e foi utilizado em 69 estudos (28,05%), 

como por exemplo em Nasu et al. (2012), Li et al. (2020), Reddy et al. (2016), Wicaksono 

(2017), Sinha et al. (2020) e Sharma et al. (2013), mais do que Issa et al., (2020) em sua 

revisão (12,3%).  
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4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

4.1. Principais conclusões do estudo 

Os resultados considerados neste estudo contemplaram o período de 1992 a 2019 e foram 

avaliados em uma escala global. No seguimento da busca por atender às principais 

questões que justificaram a realização desta revisão, os resultados obtidos foram: 

• De entre os vários estudos considerados nesta revisão cerca de 25% dos são 

focados em florestas tropicais, e pelo menos quase 15% dos considerados nesta 

revisão foram realizados em áreas com povoamentos do gênero Pinus;.  

• O interesse principal dos estudos (i.e., 54,87%) está no potencial dos reservatórios 

e reservas de carbono das florestas, sendo o reservatório de carbono acima do solo 

estimado em 43,9%; 

• Em todos os estudos, a aplicação das técnicas de deteção remota para avaliação 

do carbono foi suportada por pelo menos um dado auxiliar, em que a maioria 

(91,87%) estava relacionada à dados de campo.  

• Apesar da vasta utilização de sensores óticos de deteção remota (67%), diversos 

autores sugerem o uso combinado de diferentes tipos de sensores como uma 

solução para as várias limitações apresentadas nos estudos.  

• As principais limitações estavam relacionadas com a complexidade natural das 

paisagens e a seleção dos instrumentos de deteção remota utilizados para 

avaliação do carbono  

 

Com a crescente preocupação em atenuar os efeitos e a intensidade dos danos causados 

pelas alterações climáticas, surge a necessidade de adotar medidas preventivas e de 

recuperação dos ecossistemas florestais de forma a não comprometer o futuro dos 

sumidouros de carbono.  

A compreensão do potencial das florestas em sequestrar e armazenar o carbono é 

indispensável nesse cenário de mitigação e medidas tradicionais de avaliação do carbono 

já não são praticáveis pelas suas características destrutivas.  

A capacidade dos sensores em fornecer informações repetidas ao longo do tempo são 

essenciais para validar dados de inventário florestal, e quando associados à outras fontes 

de dados auxiliares, tornam-se indispensáveis para garantir estimativas fiáveis de carbono. 

A deteção remota para avaliação do carbono em ecossistemas florestais contribuiu para 
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uma maior precisão das estimativas destacando-se pela variedade de sensores, 

resoluções e aplicações podendo ser utilizado em diferentes áreas em suas mais diversas 

extensões. 

Apesar da técnica de deteção remota ser indicada para muitos propósitos, a estimativa do 

carbono através desta abordagem é um procedimento que exige muitas etapas, desde a 

coleta de dados de campo, o cálculo da biomassa através de equações alométricas, 

escolha dos dados da detecção remota, seleção de algoritmo, processamento de imagens, 

correção e ainda a avaliação dos erros, o que torna, até o momento, uma opção que 

associa custos. 

Algumas limitações ainda prevalecem pela falta de informações disponíveis nos inventários 

florestais e pela complexidade dos ecossistemas, mas que estão sendo superadas com a 

integração de diversas técnicas de processamento, classificação e fusão de dados. 

 

4.2. Limitações do estudo e propostas de trabalho futuro 

As limitações encontradas pelos autores que criam incertezas estão geralmente 

relacionadas com a escolha da plataforma, da resolução ou ainda na seleção das imagens 

de acordo com o objetivo pretendido. A identificação dos principais fatores que associam 

erros às estimativas é uma etapa imprescindível para reduzir as incertezas e desenvolver 

um procedimento de estimativa do carbono ideal. 

Embora muitos autores mencionem a incapacidade de determinados sensores em estimar 

com o mínimo de erro possível as componentes florestais, o uso sinérgico das fontes de 

dados torna a deteção remota uma grande aliada na contabilização do carbono, o que traz 

várias direções futuras para seu uso. 

Esta revisão sugere uma constante atualização da validação dos dados de campo já 

existentes para garantir a eficiência das equações alométricas, além da utilização de mais 

fontes de dados auxiliares para uma melhor compreensão dos processos e potenciais dos 

ecossistemas florestais como sumidouros de carbono em escalas nacional, regional e até 

global.  

Com a nova dinâmica de pagamento por desempenho das políticas de redução de 

emissões, como o mecanismo Reducing Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation (REDD), as medições necessitam ser de baixa incerteza e com um constante 

monitoramento, e isso pode ser garantido com o avanço das tecnologias relacionadas à 



                                                                                                                                      FCUP 
                           A contribuição da deteção remota para avaliar o sequestro de carbono em   

ecossistemas florestais: uma revisão 

 

42 

detecção remota. Os requisitos necessários para cumprir com os relatórios e políticas 

paulatinamente exigentes, estimularão a possibilidade de em breve ser possível medir 

rotineira e remotamente as mudanças no estoque de carbono florestal diretamente. 

 

4.3. Considerações Finais 

Com a crescente quantidade de dados que são caracterizados por serem multisensor, 

multitemporal ou multiresolução, o objetivo principal do uso da deteção remota é através 

de uma abordagem mais prática extrapolar resultados dos estudos de campo para áreas 

maiores, fornecer informações mais confiáveis, precisas e úteis com a combinação das 

diferentes resoluções e qualidades dos instrumentos utilizados para as várias finalidades. 

Apesar de seu vasto potencial e dos avanços ao longo do tempo, a diversidade natural das 

paisagens e as limitações dos instrumentos de medição, torna a validação contínua por 

deteção remota ainda um desafio, principalmente por não existir até o momento nenhuma 

abordagem desta técnica capaz de avaliar e estimar o carbono nas florestas de forma 

isolada, mas sim como um reforço eficiente das técnicas tradicionais de avaliação do 

carbono.  
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