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Resumo 

 

Situada na freguesia de Arcozelo do Concelho de Vila Nova de Gaia, a Aguda 

é uma pitoresca localidade piscatória, onde ainda hoje se pratica a pesca 

artesanal. 

No sentido de dinamizar a principal actividade desta zona, construiu-se, 

entre 2001 e 2002, um quebramar a fim de criar uma zona de abrigo que 

favorecesse a acostagem e protegesse a costa da acção das ondas, contribuindo 

desta forma para melhorar as condições de segurança da comunidade piscatória 

local. 

O plano inicial de construção teve em conta todas as condicionantes 

necessárias para minimizar o impacto do referido quebramar no equilíbrio 

geodinâmico da praia da Aguda e praias circundantes. No entanto, o impacto 

revelou-se mais severo que o previsto. Vários estudos vêm defender que o 

impacto decorrente da construção do quebramar é significativo porque intervém, 

não só a nível da reposição de areias, como no desenvolvimento das 

comunidades bióticas tão características nessa região. 

A praia da Aguda é mista, arenosa na parte superior e rochosa na parte 

inferior. Exposta aos ventos dominantes de Noroeste e Sul, forma uma costa com 

um ligeiro levantamento, direita e estável. As suas formações rochosas 

apresentam saliências, fendas, fissuras, depressões, entre outros, devido à forte 

erosão causada pelas ondas e às diferenças térmicas. A elevada actividade 

hidrodinâmica existente antes da construção do quebramar proporcionava a 

formação de habitates muito complexos, constituídos por uma elevada 

diversidade de organismos, observando-se o fenómeno de zonação. 

A construção do quebramar veio tornar esta parte da costa menos exposta, 

pelo que era de esperar a ocorrência de alterações nas comunidades bióticas 

locais. De facto, já começa a verificar-se a colonização por parte de espécies 

exóticas invasoras, típicas de costas protegidas. 

Este trabalho teve por objectivo verificar de que forma o quebramar teve 

impacto neste ecossistema tão peculiar, incidindo especificamente nas alterações 

da taxa de cobertura biológica de duas espécies características, os mexilhões 

(Mytilus galloprovincialis) e colónias de barroeira (Sabellaria alveolata), utilizando 
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tecnologia de Detecção Remota por fotografia aérea, através do estudo de 

imagens do local até cinco anos antes e depois da construção do quebramar.  

Os resultados demonstram que, efectivamente, ocorreram alterações na 

geomorfologia da praia da Aguda, observando-se acumulação de sedimentos a 

Norte e no interior da pequena baia formada pelo quebramar e erosão a Sul. 

Relativamente às comunidades biológicas estudadas, os resultados indicam 

que houve diminuição da área ocupada por barroeira e um ligeiro aumento da 

área ocupada por mexilhão. 
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Abstract 

Aguda is located in Arcozelo, Vila Nova de Gaia, where artisan fishing is still 

in use. Its beach is composed of sand (in the upper part) and rock (in the lower 

part) and is exposed to northwest and south winds.  

The waves have eroded the rock formations of the seashore, originating 

fends, depressions, and other types of rock erosion that constitute habitat for a 

variety of biological species.  

Aguda beach is a typical exposed shore, with zonation phenomenon and, 

during low tide, the diversity of biological communities, as honeycomb worm 

(Sabellaria alveolata) reefs and mussels (Mytilus galloprovincialis) patches, is 

visible. This ecosystem is now threatened because, with the purpose of 

facilitating the approach of fishing boats to the seashore, a breakwater was built 

in 2001/2002. Although it provides safer conditions to the local fixing 

community, a once naturally exposed coast, rapidly became protected, attracting 

all kinds of invasive species that otherwise would not have conditions to fixate. 

On the other hand, the breakwater changed the local sediment balance. 

In previous studies, made in this area, was observed that the native 

biological communities have suffered a negative impact of such a construction.  

The aim of this study is to evaluate the rate variation of rock biological cover 

as well as sediment distribution before and after the construction of the 

breakwater. Several aerial photographs were used in order to estimate the 

sediment balance in a GIS environment. The biological cover classification was 

done through image classification techniques employing different supervised 

classification algorithms.  

This study corroborates with the conclusion that the sediment transport was 

altered, modifying severely the formation of Aguda’s beach. Sediments 

accumulated at the North of the breakwater, and inside of the small protected 

“bay” formed by it. Further South, the sand beach has visibly diminished.  

The results also indicate that the area occupied by the honeycomb worm 

reefs decreased and the area occupied by the mussels patches suffered a slight 

increase.  
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Résumé 

Aguda est une petite communauté piscatoire de la paroisse d’Arcozelo, dans 

la municipalité de Vila Nova de Gaia, où se pratique encore la pêche artisanale. 

Afin de dynamiser l’activité principale de cette région, un brise-lames a été 

construit entre 2001 et 2002. Les objectifs de cette construction étaient la 

création d’une zone protégée favorable à l’accostage et la protection de la côte 

contre l’action érosive des vagues, en contribuant, en même temps à 

l’amélioration des conditions de sécurité de la communauté piscatoire locale. 

Le projet initial de construction a pris en compte les plusieurs facteurs 

passibles de briser l’équilibre géodynamique de la plage d’Aguda et des plages 

environnantes dans le but de minimiser l’impact du brise-lames. Cependant, 

l’impact s’est avéré plus fort que prévu. C’est pourquoi des études récentes 

soutiennent que l’impact de la construction du brise-lames est significatif parce 

qu’il intervient non seulement au niveau de la distribution du sable, mais aussi au 

niveau du développement des communautés biotiques si typiques de cette 

région. 

La plage d’Aguda est sablonneuse dans la partie supérieure et rocheuse 

dans la partie inférieure. Exposée aux vents dominants de nord-ouest et du sud, 

la côte d’Aguda a la forme d’une pente douce, uniforme et stable. Ces formations 

rocheuses présentent des saillies, des fentes, des fissures et des creux, entre 

autres, à cause de la forte érosion provoquée par les vagues et les différentes 

températures. Avant la construction du brise-lames, l’activité hydrodynamique 

dans cette région était intense et favorisait la formation d’habitats très 

complexes, composés d’une grande diversité d’organismes, permettant 

d’observer le phénomène de zonation. 

Evidemment, depuis la construction du brise-lames, la côte d’Aguda est 

moins exposée, ce qui a provoqué des changements dans les communautés 

biotiques locales. En effet, des envahisseurs exotiques, fréquemment trouvés 

dans les côtes protégées, commencent déjà à coloniser cette région. 

L’objectif de ce travail a été de vérifier de quelle façon le brise-lames a 

changé cet écosystème si particulier, notamment l’évolution du taux de 

recouvrement biologique des moules (Mytilus galloprovincialis) et des massifs 

d’hermelles (Sabellaria alveolata). L’étude s’est basée sur la télédétection sous 
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forme de photographies aériennes de la région prises environ cinq ans avant et 

après la construction du brise-lames.   

Selon les résultats, des changements dans la géomorphologie de la plage 

d’Aguda ont effectivement eu lieu: il y a de l’accumulation de sédiments au nord 

et à l’intérieur de la petite rade formée par le brise-lames et de l’érosion au sud. 

En ce qui concerne les communautés biologiques étudiées, les résultats 

montrent que la superficie occupée par les massifs d’hermelles a diminué, tandis 

que celle occupée par les moules a légèrement augmenté. 
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Praia da Aguda 

1) Localização e contexto social 

A praia da Aguda situa-se em Vila Nova de Gaia na freguesia de Arcozelo, e 

deve o seu nome a uma rocha pontiaguda em forma de cunha, visível em 

períodos de maré baixa, que servia em tempos como ponto de referência para os 

pescadores.  

O desenvolvimento desta zona deve-se essencialmente à actividade 

piscatória que, apesar de estar a cair em desuso, constituiu a principal fonte de 

rendimento das famílias locais. 

Segundo alguns autores, o primeiro aglomerado de casas surge com a 

fixação de pescadores que verificaram tratar-se de uma zona rica em diversas 

espécies de interesse económico quer de consumo quer para a prática agrícola 

(Pinho Nunes, 1954; Weber, Jesus & Santos, 2001).  

Desta forma facilmente se compreende que não é possível analisar a Aguda 

e a sua praia, ignorando os interesses da que foi outrora a principal actividade 

profissional desta pequena localidade (figura 1).  

 

Figura 1 – Quebramar destacado da Aguda. 
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2) Caracterização geomorfológica e biológica 

A praia rochosa da Aguda é uma costa de levantamento, direita, estável e 

pouco alta, constituída por rochas do tipo granítico (= hercínicas), com algumas 

formações do tipo xisto (= mica-xisto), gneisses e migmatitos datados do 

Quaternário (Weber, Campos, Coelho, Santos, Benevides & Santos, 1999). 

Exposta aos ventos dominantes de Noroeste e Sul, a praia da Aguda é 

desabrigada e as suas rochas apresentam saliências, fendas, fissuras, depressões, 

entre outros, devido à forte erosão causada pelas ondas e as diferenças térmicas. 

Esta elevada actividade hidrodinâmica proporciona a formação de habitates muito 

complexos, constituídos por uma elevada diversidade de organismos, 

observando-se o fenómeno de zonação. 

Este fenómeno, observado um pouco por todo o mundo, consiste na 

distribuição dos organismos em faixas paralelas ao mar, bem definidas, às quais 

corresponde uma elevação específica. Os organismos tendem a aglomerar-se nas 

zonas do substrato que lhes é mais favorável, em função das condições bióticas e 

abióticas do local (Little & Kitchin, 1996). 

O esquema de zonação mais comummente utilizado é o proposto por Lewis 

(1964), com as adaptações apontadas por Hawkins & Jones (1992) e apresenta-se 

sumariamente descrito em seguida. 

A grande zona entre marés de uma praia rochosa é divida em litoral e 

sublitoral. O litoral é composto por duas zonas: 

- o supralitoral, que contém a franja litoral e só esporadicamente fica coberto pela 

maré, estando, no entanto, sujeito a receber gotas de água das ondas; 

- o eulitoral ou intertidal, a verdadeira zona de marés, que está alternadamente 

sujeita a períodos de imersão e emersão, duas vezes por dia. 

O sublitoral estende-se até ao limite da plataforma continental e abrange a 

franja sublitoral que, por sua vez, se encontra quase sempre imersa. Apenas em 

períodos de maré baixa das águas vivas é que fica exposta ao ar (Weber, 1997).  

Na figura 2 pode observar-se os organismos que permitem in loco efectuar a 

identificação de cada zona.  
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Figura 2 – Esquema de zonação. (Clímaco, Silva, Santo & Weber, 2004) 

Na parte rochosa da praia da Aguda é possível visualizar-se as “cinturas” de 

cracas e lapas, seguidas de mexilhões e “recifes” de barroeira e numa zona 

contígua, permanentemente submersa, as florestas de laminárias.  

Neste estudo optou-se por se utilizar o mexilhão (Mytilus galloprovincialis) e 

a barroeira (Sabellaria alveolata) pois além da importância ecológica destas 

espécies, aparentemente, é facil distingui-las entre si e das rochas envolventes, 

numa imagem digital (figuras 3 e 4).  

 

Figura 3 – Distinção no terreno entre mexilhão e rocha. 

Rocha  

Mexilhão  
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Figura 4 – Distinção no terreno entre barroeira e mexilhão. 

A zona eulitoral média é dominada pelos mexilhões Mytilus 

galloprovincialis, o bivalve mais comum na praia da Aguda, podendo atingir      

10 cm de comprimento (Weber, 1997). Este ocupa grandes áreas, formando 

visualmente o efeito de manchas escuras nas rochas, devido à sua coloração. É de 

notar que quanto mais molhado, mais escuro fica.  

Característico do eulitoral inferior, o poliqueta Sabellaria alveolata constrói 

“recifes”, localmente designados de barroeira, que proporcionam abrigos, locais 

de desova e alimentação a outros organismos. Vive dentro de tubos que ele 

próprio constrói com partículas de areia e pequenos fragmentos de conchas 

(Weber, 1997). Como tal, os recifes de barroeira apresentam uma coloração clara 

e idêntica à areia, em contraste com o mexilhão e a rocha.  

Os tubos podem ocorrer de forma isolada, aderindo ao longo de todo o seu 

comprimento a uma superfície de base, que pode ser rochosa ou colónias antigas 

que se encontram mortas, ou em conjunto com outros, formando colónias que 

crescem na vertical (Wilson, 1971). Os indivíduos isolados correspondem ao 

chamado estabelecimento larvar primário, pois fixam-se em zonas não ocupadas. 

Quando surgem em colónia, define-se como estabelecimento larvar secundário, 

pois a fixação ocorre directamente sobre outros tubos (Gruet, 1986), (figuras 5 e 

6).  

Mexilhão  

Barroeira  
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Figura 5 – Fase primária de fixação horizontal da 

barroeira à rocha. 

 

Figura 6 – Fase de crescimento 

vertical da barroeira. 

3) Construção do quebramar e suas implicações 

Segundo Pinho Nunes (1954), a intenção de construir um quebramar que 

servisse de abrigo à entrada das frágeis embarcações na praia da Aguda, data 

pelo menos de 1934 e surge como consequência dos inúmeros naufrágios, 

muitos com resultados fatais, que se verificavam ao largo desta praia. 

Só em Outubro de 2001 é que os pescadores começaram a vislumbrar a 

resolução deste problema com o início da construção do tão desejado 

quebramar, tendo ficado finalizado em Julho de 2002. Este quebramar destacado 

apresenta um comprimento de 300 m, uma largura de 6 m e a cota de 

coroamento é 5,5 m acima do zero hidrográfico (ZH) (Santos, Cunha & Weber, 

2002). 

Apesar de projectado de forma a causar o menor impacto possível, verifica-

se que os impactos são bem visíveis (Santos, 2004; Weber, 2005; Linhares, 2006), 

não só a nível da circulação de sedimentos, como a nível das comunidades 

biológicas. 

Este facto era previsível. Na sua participação no Livro “Impingement of man 

on the oceans”, Bretscheneider (in Hood, 1971) refere que qualquer construção 

efectuada pelo homem quer na costa, quer perto dela, vai obrigatoriamente 

causar uma interrupção no equilíbrio da praia. Assim será normal verificar uma 

acreção de sedimentos de um lado da construção e uma erosão acentuada do 

outro. Atendendo ao sentido da corrente de deriva em Portugal, verifica-se que a 

acreção ocorre a Norte e a erosão a Sul da construção (Santos, 2004). 
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Perante este cenário, as comunidades biológicas que ocupam as rochas 

sofrem obrigatoriamente alterações. Quanto mais não seja, pelo facto de se 

verificar o desaparecimento de habitat nos locais em que ocorre acreção de 

sedimentos e aparecimento de zonas potencialmente colonizáveis onde a rocha 

se torna exposta por erosão de sedimentos. Por outro lado, ao tornar esta parte 

da costa menos exposta e tendo em conta que esta evoluiu devido a milhares de 

anos de intensa acção hidrodinâmica, é de esperar a ocorrência de alterações nas 

comunidades bióticas locais. De facto, já se começa, a verificar a colonização por 

parte de espécies invasoras típicas de costas protegidas como algas do género 

Fucus (Santos, 2004), vulgarmente chamadas bodelhas.  

Foram já efectuados muitos estudos com o intuito de avaliar o impacto do 

quebramar na praia da Aguda, baseando-se em trabalhos de campo ao longo de 

um determinado período de tempo. No entanto, nenhum incidiu na avaliação das 

variações quantitativas das populações de mexilhão e barroeira na zona de 

influência do quebramar. Este estudo surge da necessidade de colmatar essa 

lacuna. 

A única forma de efectuar tal estudo, passados seis anos da conclusão da 

obra cujos impactos se pretendiam avaliar, era tentar um método inovador, 

utilizando imagens de alta resolução espacial, de datas anteriores e posteriores à 

construção do quebramar.   
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Detecção Remota 

1) Conceito 

A detecção remota (DR) pode ser definida como uma ciência de obtenção de 

informação acerca de objectos, áreas ou fenómenos, através de dados recolhidos 

por instrumentos que não se encontram em contacto físico directo com o 

objecto, área ou fenómeno de estudo (Lillesand & Kiefer, 2000). 

O conceito subjacente à DR é utilizado em diversas áreas (como medicina, 

por exemplo), no entanto, esta designação é atribuída quase exclusivamente às 

ciências relacionadas com a observação e monitorização da Terra, tais como: 

cartografia, geologia, agricultura, climatologia, meteorologia, oceanografia, 

geografia, planeamento, entre outros. Basicamente a DR envolve quatro 

procedimentos: a colocação de um problema, a recolha de informação, a 

interpretação da informação recolhida e a apresentação de resultados (Jensen, 

2000).  

A recolha de dados é efectuada por meio de sensores que podem ser 

instalados em diferentes plataformas, sendo as mais usuais aviões e satélites 

artificiais de observação da Terra. 

Os aparelhos sensores usados em DR podem ser passivos ou activos, como 

se pode observar na figura 7. 

 (a)  (b) 

Figura 7 – Esquema da actuação de sensores em detecção remota por satélite.  
a - Sensor passivo; b - Sensor activo. (adaptado de 
http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/pdf/fundamentals_e.pdf) 
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Os sensores passivos limitam-se a medir a radiação naturalmente disponível, 

nomeadamente a radiação do Sol reflectida pela superfície e pela atmosfera e a 

radiação térmica emitida na Terra (Lillesand & Kiefer, 2000). Os sensores passivos 

podem ser de dois tipos, os que detectam por intermédio de um sistema óptico 

(as câmaras fotogramétricas) e os que geram um sinal eléctrico em função da 

radiação que detectam (os CCD (= Charge Couple Device)), (Teodoro, 2007). 

Os dispositivos de detecção activos emitem uma radiação e detectam a 

intensidade do sinal reflectido pelo objecto (Lillesand & Kiefer, 2000). 

Uma máquina fotográfica que utilize a luminosidade disponível e um sensor 

que detecte e registe a radiação na região do infravermelho são exemplos típicos 

de sensores passivos. O radar e o sonar são exemplos de sensores activos.  

Com a evolução tecnológica é possível tirar cada vez mais partido das 

potencialidades da detecção remota, principalmente através da utilização de 

satélites e aviões, que vêm permitir obter todo um conjunto de informações que, 

por inacessibilidade ou elevados custos, de outra forma seria impossível, como 

por exemplo: avaliar a desflorestação da Amazónia, o degelo nas calotes polares, 

quantificar a superfície de terra coberta por uma determinada espécie animal ou 

vegetal, obter informação das profundezas do oceano, medir temperaturas, entre 

muitos outros. 

A capacidade de se propagar no vácuo, confere interesse preferencial às 

formas de recolha de dados que envolvem o uso de energia electromagnética. No 

entanto, existem outras como a variação de forças ou ondas acústicas (Lillesand 

& Kiefer, 2000) 

A informação recolhida pelos sensores é guardada sob a forma analógica ou 

digital, sendo posteriormente interpretada com o objectivo de se obter 

informação representativa. A análise dos dados recolhidos pode ser feita de 

forma analógica (por observação de fotografias aéreas, por exemplo) ou digital 

(utilizando programas informáticos), mas em ambos os casos a interpretação é 

feita consoante os diversos factores envolvidos na questão que se pretende 

analisar. 

O processo de interpretação visual de fotografias ou imagens implica, além 

do conhecimento científico do operador, todo o conhecimento adquirido no seu 

percurso de vida. Assim sendo, além de ser uma ciência, a DR pode também ser 

considerada uma forma de arte (Jensen, 2000). 
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2) Sistema típico 

Um sistema típico de DR de recolha de imagem apresenta os seguintes 

elementos (figura 8): 

 

Figura 8 – Sistema típico de detecção remota.  
(http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/pdf/fundamentals_e.pdf) 

• Fonte de Energia ou Iluminação (A) 

Tem que existir uma fonte de energia que ilumine ou forneça energia 

electromagnética ao objecto de interesse (no caso de um sensor passivo). 

• Propagação da energia através da Atmosfera (B) 

Verificam-se interacções quando a energia viaja da fonte para o objecto e 

numa segunda fase do objecto para o sensor. A modelação do efeito atmosférico 

é dos processos mais importantes e mais difíceis no processamento da 

informação. 

• Interacção da energia com o objecto (C)  

A interacção do objecto com a energia é variável e dependente das 

propriedades de ambos. 

• Recolha da energia pelo Sensor (D)  

Um sensor capta e recolhe a radiação electromagnética dispersa ou emitida 

pelo objecto. 
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• Transmissão, Recepção e Processamento (E)  

A radiação recolhida pelo sensor é enviada para uma estação que procede 

ao processamento da informação, guardando-a como imagem analógica ou 

digital. 

• Interpretação e Análise (F)  

As imagens são interpretadas de forma visual ou através de processamento 

digital, com o objectivo de se obter a informação sobre o objecto pretendido. 

• Aplicação (G)  

A informação obtida do objecto é aplicada no sentido de o interpretar 

melhor, obter informação adicional ou ajudar a resolver um problema específico.  

3) Radiação Electromagnética 

A radiação electromagnética é composta por duas ondas que se propagam 

em campos perpendiculares entre si, uma no campo eléctrico e outra no campo 

magnético (Lillesand & Kiefer, 2000), (figura 9). 

 

Figura 9 – Campo electromagnético.  

(http://websig.civil.ist.utl.pt/jmatos/uploads/71/432/Detec%C3%A7%C3%A3o%20Remota_

v2.pdf) 

 

Os movimentos ondulatórios são caracterizados pelo comprimento de onda 

(λ) (distância entre dois pontos na mesma fase de vibração no decorrer de um 
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ciclo completo) e pela frequência (ν) (número de ciclos por segundo) (Lillesand & 

Kiefer, 2000). A radiação electromagnética não é excepção e é caracterizada da 

mesma forma. No entanto, apresenta uma vantagem relativamente a outros tipos 

de ondas (como as sonoras, por exemplo) que é a capacidade de não 

necessitarem de matéria para se propagarem, isto é, propagam-se no vazio.  

O comprimento de onda das várias formas de radiação electromagnética 

pode ir desde unidades inferiores ao nanómetro (nm) até unidades superiores ao 

quilómetro (km).  

 Da física básica sabe-se que a componente eléctrica é inversamente 

proporcional à componente magnética e que se propagam no vácuo a uma 

velocidade constante que corresponde ao valor de 2,99792458 x 10 ms-1 ou seja, 

a velocidade da luz (c). 

c = ν λ  (3.1) 

Apesar de se nomearem zonas distintas no espectro, na realidade cada tipo 

de radiação comporta uma gama de comprimento de onda e não há um valor 

exacto a partir do qual se entra na região seguinte. O espectro electromagnético 

é essencialmente composto pelas seguintes formas de radiação, enunciadas de 

forma crescente de comprimento de onda: Raios Gama, Raios X, Ultravioleta (UV), 

Visível (luz), Infravermelho próximo (IR próximo), Infravermelho termal, 

Microondas e Radiofrequência (Lillesand & Kiefer, 2000), (figura 10). 

 
Figura 10 – Espectro electromagnético. ( adaptado de 

http://www.astro.iag.usp.br/~mario/aga291/aulas/luz.html) 

 

Para efeitos DR, as bandas com mais interesse são as bandas do visível, do 

IR, do UV e as bandas microondas, especialmente as de radar (Cracknell & Hayes, 

1993). 
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• Ultravioleta (UV) 

Com o comprimento de onda compreendido entre 20 nm e 400 nm deve o 

seu nome ao facto de ser a radiação que se encontra imediatamente antes à 

região identificada como a cor violeta do visível. Esta banda não é facilmente 

detectada pelo olho humano. 

Os raios UV são, teoricamente, os comprimentos de onda mais curtos que 

podem ser usado em DR. A sua utilização deve-se fundamentalmente ao facto de 

algumas rochas e minerais emitirem luz visível quando iluminados por luz UV 

(Teodoro, 2007). 

• Luz ou radiação visível  

Esta banda do espectro que apresenta uma diversidade de cores em função 

do comprimento de onda, que pode ir desde os 390 nm (violeta) aos 700 nm 

(vermelho) (tabela 1 e figura 11).  

 

Tabela 1 – Região do visível. 

 

Figura 11 – Região do visível.  

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/06/Srgbspectrum.png) 

É possível excitar os electrões de um átomo para níveis de energia 

superiores, utilizando métodos como, por exemplo, aquecer a substância ou 

fazer passar uma corrente eléctrica. Quando os electrões retomam o seu estado 
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inicial de energia, emitem radiação que pode estar na região do visível. A 

radiação emitida por cada substância apresenta frequências bem definidas.  

A luz branca é composta por todas as cores do espectro do visível, facto que 

foi provado por Isaac Newton ao fazer passá-la por dois prismas. No primeiro a 

luz branca era decomposta nas cores do arco-íris. O segundo recebia as cores do 

primeiro e voltava a compor a luz branca. Esta experiência serviu também para 

provar que, ao contrário do que se pensou durante séculos, o prisma não criava a 

cor, simplesmente dispersava a luz branca (figura 12). 

 

Figura 12 – Decomposição da luz branca por um prisma 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Prism_rainbow_schema.png) 

O sistema sensorial humano começa nos olhos, que detectam a luz e a 

emitem, sob a forma de impulsos, através dos nervos até ao córtex cerebral onde 

se dá a interpretação da informação recebida sob diversas formas, 

nomeadamente as cores. Neste sentido, a cor não é uma propriedade da luz, mas 

sim uma percepção subjectiva, resultante de um conjunto de processos 

fisiológicos (electroquímicos) e psicológicos. 

O vermelho (Red), o verde (Green), o azul (Blue) (sistema RGB) são 

designadas de cores ou comprimento de onda fundamentais, pois todas as cores 

podem ser obtidas por combinação destas três (Cracknell & Hayes, 1993). 

• Infravermelhos (IR) 

Com comprimentos de onda que vão desde cerca de 700 nm a 106 nm, este 

tipo de radiação subdivide-se em duas zonas distintas com aplicação na detecção 

remota. O Infravermelho Reflectido (IR próximo (NIR) e IR médio (MIR)) que se usa 

de forma semelhante à banda do visível e o Infravermelho Térmico (TIR) que é 

essencial para detectar as formas de calor, como por exemplo a radiação emitida 

pela Terra (Teodoro, 2007), (figura 13).  
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Figura 13 – Região dos infravermelhos. (Teodoro, 2007) 

Qualquer objecto cuja temperatura esteja acima do zero absoluto,           T = 

- 273 ºC, emite energia electromagnética na zona dos IR, devido aos movimentos 

mecânicos das moléculas que compõem os corpos (Jensen, 2000). Quanto mais 

quente estiver o material, maior a agitação das moléculas e mais intensas as 

emissões de IR (Lillesand & Kiefer, 2000). A figura 14 mostra como veríamos a 

Terra se os nossos olhos fossem sensíveis aos raios infravermelhos. 

 

Figura 14 – Terra vista por “olhos capazes” de ver na banda do infravermelho. 

(montagem)  

http://bobqat.com/Essays/disteyes/ir_earth.html 

• Microondas 

Esta região do espectro apresenta comprimento de onda desde 106 nm até 

cerca de 3x108 mm.  
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Figura 15 – Região das microondas. (Teodoro, 2007) 

Os comprimentos de onda capazes de penetrar a atmosfera situam-se entre 

menos de 1 cm até cerca de 30 m e como tal, ao contrário da luz visível, as 

microondas propagam-se facilmente através da atmosfera terrestre, mesmo em 

condições de elevada nebulosidade e pluviosidade (Teodoro, 2007). Esta banda 

do espectro, revela-se deste modo, de elevado interesse para a rádio-astronomia 

e para as áreas de comunicação, especialmente com veículos espaciais. Por 

conseguinte, também na DR se verificam as potencialidades das microondas na 

utilização dos sensores activos. 

É conveniente salientar que nem o Sol nem a Terra emitem naturalmente 

nesta região do espectro (Teodoro, 2007). 

3.1) Principal fonte de energia – sol 

Com 1.392.000 km de diâmetro e uma massa correspondente a 99,8 % de 

todo o sistema solar, o sol representa a fonte de radiação electromagnética 

primária. Composto por cerca de 75 % de hidrogénio, 25 % de hélio e uma 

pequena quantidade de outros elementos.  

As fusões termonucleares que se dão à superfície do sol, emitem um 

espectro contínuo de energia electromagnética (Jensen, 2000).   

Na fotosfera, a face visível do sol, a temperatura é cerca de 5.500 ºC e a 

energia é praticamente luz visível. Ocorre um fenómeno curioso nesta camada do 

sol, as manchas solares. Não totalmente explicadas, sabe-se que estão 

relacionadas com campos magnéticos (figura 16). 
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Figura 16 – Fotografia do sol. 

(http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_21.html) 

O sol comporta-se como um corpo negro, pois absorve toda a radiação que 

nele incide e emite radiação térmica com uma distribuição de frequência 

específica, devido à sua temperatura (Lillesand & Kiefer, 2000). 

A forma como a densidade de fluxo de energia electromagnética, emitida 

por um corpo negro (nomeadamente o sol), varia com a frequência é explicada 

pela Lei de Planck: 

M(λ) = C
1
 / ( λ5*(e(C2/λT) -1)) (3.2) 

onde:   

C
1
= 3.74x108 Wm-2µm4 

C
2
= 1.4x104 µmK  

Para um corpo negro, cuja temperatura média seja cerca de 6.000 K, como é 

o caso do sol, verifica-se que o máximo da sua distribuição espectral é atingido 

na região do visível e nas suas zonas limítrofes (figura 17). 
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Figura 17 – Exitância espectral de um corpo negro, T= 6.000 K. (Teodoro, 2007) 

A lei de Wien, deduzida da Lei de Planck, permite verificar que o 

comprimento de onda de emissão máxima de um corpo negro é inversamente 

proporcional à sua temperatura, assim, quanto maior a temperatura, menor o seu 

comprimento de onda. 

λ
max

 =  b / T (3.3) 

onde:  

b = 2.898 µm K 

A quantidade de energia que chega à atmosfera da Terra por metro-

quadrado num plano perpendicular aos raios do sol denomina-se constante solar 

(CS) e o seu valor é de cerca de 2.000 W/m2. 

4) Interacções da energia electromagnética com o meio 

A energia electromagnética por si só não é visível, só quando interage com a 

matéria é que se torna perceptível. 

Quando a densidade do meio de transmissão varia, por exemplo, quando a 

energia passa do vácuo espacial para a atmosfera terrestre e da atmosfera 
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terrestre para a superfície da Terra, a frequência da radiação mantém-se 

constante. No entanto, o comprimento de onda e consecutivamente a velocidade 

alteram-se. A energia electromagnética que incide sobre os objectos interage com 

a matéria de três modos distintos: por absorção, por reflexão e por transmissão 

(Fonseca & Fernandes, 2004), (figura 18). 

  

Figura 18 – Tipos de interacção meio/energia. (adaptado de 

http://www.fes.uwaterloo.ca/crs/geog165/scopers.htm) 

A transmissão permite a passagem da radiação através do meio. Se os 

meios de transmissão apresentarem diferentes densidades dá-se uma refracção. 

A reflexão consiste no fenómeno de mudança da direcção de propagação de 

energia quando esta entra em contacto com o meio, sem que haja interacção. 

A difusão ocorre quando a radiação é reflectida de forma (quase) uniforme 

em todas as direcções. Não há transformação da energia, mas sim uma 

redistribuição em torno das partículas. 

A absorção ocorre quando a energia é incorporada pelo meio, aumentando 

desta forma o seu nível energético. Alguma energia será posteriormente 

reemitida em comprimentos de onda maiores. 

No sentido de se perceber as limitações e potencialidades da DR é 

importante ter em conta os diversos efeitos que a atmosfera e a superfície da 
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Terra/ objecto de estudo, vão ter não só na radiação emitida pelo sol, como na 

que é registada pelos sensores. 

A figura 19 tenta ilustrar de forma esquemática as interacções da radiação 

electromagnética no sistema Terra /atmosfera. 

 

Figura 19 – Balanço energético Terrestre (adaptado de http://avc.comm.nsdlib.org/cgi-

bin/wiki_grade_interface.pl?Measuring_Solar_Radiation) 

4.1) Efeitos da atmosfera 

A atmosfera é o manto de várias camadas, essencialmente gasosas, que 

envolve a Terra e a protege de tal forma que sem ela a vida não seria possível ou, 

pelo menos, não como se conhece. 

Constituída por gases, água e aerossóis, os principais componentes gasosos 

são o nitrogénio, N
2
 (78 %), o oxigénio, O

2
 (21%), e pequenas quantidades de 

vapor de água, H
2
O, dióxido de carbono, CO

2
 e ozono, O

3
 (Fonseca & Fernandes, 

2004). 

Alguns constituintes atmosféricos mantêm-se numa proporção constante, 

como é o caso do azoto e do oxigénio. No entanto, há outros que variam muito 
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em quantidade no espaço e no tempo como, por exemplo, o vapor de água, as 

restantes partículas de água (os cristais de gelo, a neve, as gotas de água), o 

ozono e os aerossóis. 

Cerca de 15 % da radiação é absorvida pela atmosfera, 35 % é reflectida para 

o espaço pelas nuvens e pela superfície da Terra e os restantes 50 % são 

absorvidos ao nível do mar e terra. A Terra é mais fria que o sol e por 

consequência, a sua radiação tem um comprimento de onda mais longo do que a 

do sol. Como resultado, grande parte dessa radiação não consegue atravessar a 

atmosfera e regressar ao espaço, ficando na troposfera (Hecht, 1987). 

O efeito da atmosfera na energia electromagnética é selectivo, pois só 

alguns comprimentos de onda são transmitidos. Os restantes são absorvidos, 

dispersos (“scattering”) ou reflectidos. A responsabilidade deste comportamento 

deve-se a vários factores a vários níveis, com diferentes graus de complexidades 

como, por exemplo, a composição atmosférica, a sua espessura (dependente do 

ângulo de incidência do sol), entre muitos outros. 

Segundo vários autores, a absorção atmosférica atinge o seu máximo em 

torno dos pontos centrais dos espectros de absorção dos gases atmosféricos. 

Desta forma, o oxigénio (O
2
) e o ozono (O

3
) absorvem quase na totalidade os 

raios gama e X e têm um papel preponderante na absorção de grande parte dos 

UV. O vapor de água (H
2
O) absorve essencialmente na banda das radiações 

microondas e, juntamente com o dióxido de carbono (CO
2
), absorve em 

segmentos da banda dos IR (Lillesand & Kiefer, 2000; Jensen, 2000; Fonseca & 

Fernandes, 2004).  

É importante referir que a atmosfera também vai absorver a radiação 

emitida pela Terra (essencialmente radiação infravermelha) e irradiá-la novamente 

para a superfície terrestre, gerando desta forma um sistema denominado “efeito 

de estufa”. 

A energia reemitida pela atmosfera apresenta maiores comprimentos de 

onda, uma vez que à energia electromagnética absorvida foi adicionada a do 

movimento das partículas excitadas pela absorção (Jensen, 2000). 

As bandas do espectro com baixa absorção denominam-se de janelas 

atmosféricas e são de elevada importância para vários domínios como é o caso da 

detecção remota, das telecomunicações e outros casos significativos no que se 

refere a diversos níveis da investigação científica (Lillesand & Kiefer, 2000). 
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A dispersão atmosférica corresponde aos processos imprevisíveis de difusão 

da radiação electromagnética, devido às partículas atmosféricas (Lillesand & 

Kiefer, 2000), (figura 20).  

  

Figura 20 – Dispersão atmosférica.  Figura 21 – Pôr-do-sol. 

(http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/index

_e.php#tutor)

 

Consideram-se essencialmente três tipos de dispersão atmosférica: 

• Dispersão óptica ou não selectiva – as partículas atmosféricas apresentam um 

diâmetro muito superior ao comprimento de onda da radiação que nelas 

incide; 

• Mie – as partículas atmosféricas têm uma dimensão idêntica ao comprimento 

de onda da radiação; 

• Rayleigh – as partículas atmosféricas são muito mais pequenas que o 

comprimento de onda da radiação incidente. 

As bandas com comprimentos de onda mais pequenos tem uma maior 

tendência a sofrerem dispersão. 

Um exemplo muito visível do efeito da dispersão atmosférica é o facto do 

céu ser azul (sem o qual seria preto). A radiação solar interage com a atmosfera 

terrestre, que dispersa de forma mais eficiente a banda do visível de 

comprimento de onda mais curtos, o azul. Contudo, no nascer e pôr-do-sol os 

raios têm que atravessar uma facha de atmosfera mais longa. Como tal, as 

bandas do visível com comprimentos de onda inferiores são totalmente dispersos 

e só se consegue ver os raios com maiores comprimentos de onda (cor de laranja 
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e o vermelho), como se pode observar na figura 21 (dispersão do tipo Rayleigh). 

Por outro lado, as nuvens são brancas porque as gotas de água que as compõem 

dispersam a radiação no visível e no infravermelho intermédio de igual modo, 

isto é, não são selectivas (dispersão óptica).  

Outro exemplo com fortes implicações em DR e que ocorre com frequência, 

é o facto das fotografias saírem com pouco contraste, apresentado todas as 

superfícies um aspecto azul acinzentado tipo neblina. Este efeito também é 

resultante de dispersão do tipo Rayleigh e tende a ser tanto maior quanto maior a 

distância entre o objecto da fotografia e a câmara fotográfica (Lillesand & Kiefer, 

2000).  

Na atmosfera, as poeiras e as nuvens são as principais responsáveis pela 

reflexão da radiação electromagnética.  

As nuvens apresentam baixa absorção e podem reflectir até cerca de 70 % 

da radiação nelas incidente, dependendo do seu tamanho e da distribuição de 

tamanhos das gotas. Estas contribuem com aproximadamente 2/3 do albedo 

terrestre, reflectindo 20 % da energia recebida do sol (NeXlab). O albedo é a razão 

entre a radiação electromagnética reflectida e a quantidade incidente e expressa-

se em percentagem (ESPERE Climate Encyclopaedia). 

Os aerossóis são pequenas partículas suspensas na atmosfera com uma 

composição química variada e apesar de existirem em baixa concentração, devem 

de ser tidos em consideração pois são bastante importantes quando se pretende 

obter informação de um objecto, área ou fenómeno por técnicas de DR. 

As nuvens actuam como principal agente modelador da principal fonte de 

energia do nosso planeta: a radiação solar (Souza Echer, Martins & Pereira, 2006). 

Como tal, são de extrema importância em DR. 

Nos gráficos apresentados na figura 22 é possível visualizar a que 

comprimentos de onda os principais compostos da atmosfera absorvem. As 

zonas a azul e vermelho correspondem as janelas atmosféricas referidas 

anteriormente. A vermelho está representada a radiação solar que atravessa a 

atmosfera e atinge a superfície terrestre e a azul a radiação térmica que é enviada 

para o espaço. 
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Figura 22 – Radiação transmitida pela atmosfera. (adaptado de 

http://www.globalwarmingart.com/images/7/7c/Atmospheric_Transmission.png) 

Um outro efeito, que de certa forma também é importante, mais pelos seus 

efeitos de natureza direccional, é a refracção que ocorre quando a radiação passa 

de um meio para outro, que se traduz por um contínuo encurvar das direcções 

dos raios à medida que estes entram na atmosfera, sendo o efeito maior nos 

primeiros 60 km onde ela é mais densa. Este efeito é conhecido por refracção 

atmosférica (Teodoro, 2007). 

4.2) Efeitos da superfície terrestre 

Como já foi referido anteriormente, apenas uma porção da radiação solar 

consegue atingir a superfície terrestre. 
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Uma vez em contacto com a superfície, a radiação electromagnética só pode 

interagir de três formas diferentes, pode ser reflectida (E
R
), absorvida (E

A
) e/ou 

transmitida (E
T
). 

O balanço energético terrestre pode então ser contabilizado pela seguinte 

fórmula: 

E
I
 (λ) = E

R
 (λ) + E

A
 (λ) + E

T
 (λ) (4.1) 

O esquema da figura 23 mostra os factores envolvidos no balanço 

energético terrestre. 

 

Figura 23 – Balanço energético na superfície terrestre. (adaptado de 

http://equipe.nce.ufrj.br/seixas/)  

Este balanço resulta do princípio da conservação da energia (Hecht, 1987) 

segundo o qual esta não se perde, não se cria, apenas se transforma. Como tal, o 

somatório do fluxo de energia reflectida, absorvida e/ou transmitida é igual ao 

fluxo de energia incidente. 

A proporção de energia reflectida, absorvida e transmitida, varia de acordo 

com as características do meio de incidência da radiação e em função do próprio 

tipo de radiação incidente, uma vez que o mesmo meio pode ter reacções 

diferentes para diferentes comprimentos de onda. 

Uma vez que grande parte dos sensores de DR opera em comprimentos de 

onda cuja energia é maioritariamente reflectida, a reflectância dos diferentes 
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elementos terrestres revela-se uma característica muito importante no sentido de 

os discriminar. 

Interessa então, reformular o balanço energético de modo que a energia 

reflectida é resultado da energia incidente menos as perdas que sofre por 

absorção e transmissão. 

E
R
 (λ) = E

I
 (λ) - [ E

A
 (λ) + E

T
 (λ) ] (4.2) 

De uma forma sucinta pode, por exemplo, dizer-se que os objectos 

apresentam a cor dos comprimentos de onda que reflectem (Lillesand & Kiefer, 

2000).  

A reflexão pode ser de dois tipos (figura 24):  

• Especular - quando toda (ou quase toda)  a energia é reflectida numa única 

direcção cujo ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência (uma reflexão 

tipo espelho); 

• Difusa (ou “Lambertiana”) – quando a energia é reflectida de forma (quase) 

uniforme em todas as direcções. 

O tipo de reflexão depende da rugosidade da superfície do objecto em 

comparação com o comprimento de onda da radiação incidente. A reflexão difusa 

predomina quando o comprimento de onda é muito menor que as variações da 

superfície ou a dimensão das partículas que a compõem. Quando pelo contrário o 

comprimento de onda é muito maior, verifica-se a reflexão especular (Lillesand & 

Kiefer, 2000). 

 

Figura 24 – Tipo de reflexão. (adaptado de 

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/reflection/specular/) 

Nenhuma superfície apresenta um comportamento puramente difuso ou 

especular. Uma mesma substância pode ser rugosa para uma determinada banda 
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de comprimentos de onda e lisa para outra. A areia, por exemplo, apresenta uma 

reflexão difusa para comprimentos de onda na zona do visível e uma resposta 

quase especular para comprimentos de onda na zona das microondas. 

Ao contrário da reflexão especular, a difusa contém informação espectral 

acerca da “cor” da superfície reflectora, pelo que, para a DR interessa mais 

frequentemente avaliar as propriedades de reflectância difusa das superfícies 

(Lillesand & Kiefer, 2000). 

A reflectância espectral (ρλ) é função do comprimento de onda e 

corresponde à razão, em percentagem, entre a quantidade de energia reflectida e 

a incidente. Assim sendo: 

ρλ = E
R
 (λ) / E

I
 (λ) x 100 (4.3) 

Pelo que foi referido anteriormente, pode então afirmar-se que o albedo é a 

reflectância média de um objecto, em todos os comprimentos de onda. 

A superfície terrestre tem, a par com as nuvens um papel importante no 

albedo global, nomeadamente através das superfícies mais lisas como o gelo e a 

água sob a forma de lagos, rios e oceanos. 

Utilizando um sensor, é possível captar a reflectância de um objecto em 

função de diferentes comprimentos de onda e construir um gráfico. O resultado é 

uma banda em curva que, por ser própria para cada elemento, designa-se 

assinatura espectral. 

Uma vez identificada e catalogada a assinatura espectral de um elemento, 

pode passar a usar-se essa informação para se conseguir identificá-lo. Em DR este 

conceito é amplamente utilizado para distinguir diferentes elementos, 

aparentemente idênticos (Lillesand & Kiefer, 2000). 

Um exemplo utilizado na literatura é a distinção entre duas espécies 

arbóreas, uma de folha caduca e a outra conífera. Na figura 25 pode visualizar-se 

o gráfico com as assinaturas espectrais destas duas espécies. 
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Figura 25 – Assinaturas espectrais de árvores de folha caduca e árvores coníferas. 

(adaptado de Lillesand & Kiefer, 2000) 

Pela avaliação da figura 25 pode concluir-se que para comprimentos de 

onda na região do visível, as duas espécies seriam facilmente confundidas. No 

entanto, se forem utilizados sensores que detectam no infravermelho próximo, 

verificamos que as espécies de folha caduca (por terem maior reflectância) 

apareceriam mais claras na imagem. 

Apesar de extremamente útil para uma grande parte de estudos de 

identificação espectral, este método nem sempre se revela infalível. 

Determinados recursos não podem ser “separados” espectralmente. Assim sendo, 

para cada caso de estudo é importante saber as características espectrais do 

objecto de estudo e que factores as influenciam (Lillesand & Kiefer, 2000). 
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5) Plataformas e Sensores 

5.1) Noções históricas 

Desde os primórdios da humanidade várias civilizações demonstraram o 

desejo de voar e de visualizar a Terra pela perspectiva das aves. Devido aos 

avanços tecnológicos, actualmente esse sonho é possível. 

A primeira fotografia aérea conhecida foi tirada em 1858 por um fotógrafo e 

aeronauta (praticante de balonismo) francês que se intitulava de Nadar (Gaspard 

Felix Tournachon). No que se refere à importância da fotografia aérea, 

Tournachon foi um visionário pois patenteou um método que se pode traduzir 

como “Mapeamento fotográfico”. Desde então já foram utilizadas as mais 

variadas plataformas aéreas, como por exemplo papagaios, pombos, “rockets”, 

planadores, entre outras. Quando em 1907 aparece o primeiro avião que permitiu 

o transporte de um passageiro a bordo, só foi necessário esperar um ano para 

que, pela primeira vez, este fosse utilizado para a obtenção de fotografias aéreas, 

neste caso sob a forma de filme em movimento (Jensen, 2000). 

Como acontece com quase todo o tipo de tecnologias, também as técnicas 

de obtenção e interpretação visual de fotografia aérea sofreram um rápido 

desenvolvimento no decorrer das grandes guerras mundiais. 

No início da Primeira Guerra Mundial, os comandantes mostraram-se 

relutantes em utilizar as fotografias aéreas como estratégia militar, por as 

considerarem uma forma pouco honrosa de obter vantagem. No entanto, não 

tardou muito a valorizarem esta forma de obter informação sobre o inimigo, não 

só no que se refere à deslocação de tropas, como relativamente à quantidade e 

tipo de armamento que este possuía. Na Segunda Guerra Mundial a utilização 

deste método primordial de DR mostrou-se decisivo para evitar a invasão de 

Inglaterra pelas tropas alemãs (Jensen, 2000).  

No decorrer da Guerra Fria a DR adquire uma nova dimensão. Perante a 

impossibilidade de utilizar o espaço aéreo soviético o presidente norte-americano 

Dwight Eisenhower anuncia o lançamento de pequenos satélites. Com o pretexto 

de representarem a contribuição dos Estados Unidos da América para o “Ano 

Internacional da Geofísica” em 1957-1958, com este satélites era na realidade 

pretendido impor a lei da livre utilização do espaço (Jensen, 2000). 

Não se pode dizer que a era espacial da detecção remota começa nesta 

altura. Na realidade o primeiro impulso verificou-se quando por volta do ano de 
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1891 Ludwig Rahrmann obtém a patente de um “rocket” com a capacidade de 

tirar fotografias “pela óptica dos pássaros”. 

A partir de 1950 foram utilizados os mais diversos equipamentos voadores 

(“rockets”, mísseis balísticos, satélites e naves espaciais tripuladas), mas nenhum 

deles tinha como função primordial a obtenção de imagens da Terra. Como tal, as 

primeiras fotografias obtidas não apresentavam grande qualidade pelos 

parâmetros de exigência actuais. No entanto, serviram para demonstrar o 

potencial destas imagens nas mais diversas aplicações de detecção remota 

(Jensen, 2000). 

No início dos anos 60 foi lançado o primeiro satélite de televisão e de 

observação por infravermelhos e foi iniciado um programa espacial militar norte-

americano denominado Corona (Lillesand & Kiefer, 2000).  

Nos finais dos anos 60 foi iniciado o programa ERTS (Earth Resource 

Technology Satellite) de obtenção de informação acerca dos recursos terrestres e 

nos inícios dos anos 70 começaram a ser recebidos os primeiros dados enviados 

pelos cinco satélites que faziam parte deste programa (Jensen, 2000).  

Desde então a evolução desta tecnologia tem sido vertiginosa e com o 

desenvolver dos computadores e dos equipamentos electrónicos de dimensão 

reduzida é possível projectar e construir satélites mais eficazes. No ano 2000 

mais de 40 países possuíam os seus próprios satélites. 

Segundo o site oficial da NASA, desde o lançamento do primeiro satélite 

artificial (Sputnik 1) em 1957 (pela então União Soviética), estima-se que orbitem 

à volta da Terra cerca de 3.000 satélites úteis e 6.000 equipamentos, que 

actualmente não passam de lixo espacial. 

5.2) Plataformas aéreas (Aviões) 

A fotografia aérea é uma das formas de DR mais versátil, económica e mais 

utilizada. Quando se pretende efectuar um estudo em que é necessária a 

utilização deste tipo de imagem, como em qualquer outro tipo de estudo, seja 

qual for a técnica, o ideal é planear (Lillesand & Kiefer, 2000). A recolha de 

fotografias aéreas não é excepção. Existem determinadas “regras” às quais se 

deve obedecer se o objectivo é obter imagens de boa qualidade, das quais se 

consiga obter o máximo de informação credível. 

Assim sendo, existem três factores importantes a ter em conta: o período do 

dia (ângulo solar), as condições climatéricas e a escala final pretendida (Lillesand 

& Kiefer, 2000; Jensen, 2000).  
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Quanto à altura do dia, o sol deve encontrar-se entre 30º a 52º acima do 

horizonte e deve corresponder ao período de +/- duas horas relativamente ao 

meio dia solar. Desta forma é garantida uma boa iluminação do objecto de 

estudo (e não um excesso) e as sombras não vão ocultar potencial informação 

útil. 

Relativamente às condições atmosféricas, pretende-se preferencialmente um 

dia sem nebulosidade e de baixa humidade. Mesmo que aparentemente o dia 

esteja limpo, se existir muita humidade no ar, as fotografias ficam danificadas 

devido aos efeitos de dispersão da luz pelas partículas. O vento não deve ser 

forte, pois pode por em causa a estabilidade do avião e consequentemente alterar 

as condições desejadas para a exposição fotográfica. 

Em função do tipo de informação que se pretende obter, a altitude do voo 

deverá ser previamente planeada para assim se obter a escala desejada (Jensen, 

2000).  

Também o ângulo de captação vai influenciar a informação que se pode 

obter das imagens. Existem essencialmente três formas de captação (Lillesand & 

Kiefer, 2000; Jensen, 2000): 

• na vertical - no momento da exposição, o eixo óptico da câmara encontra-se 

aproximadamente na vertical com um desvio inferior a 3º; 

• numa oblíqua ligeira – o desvio tem um ângulo > 3º e o horizonte não é 

visível; 

• numa oblíqua acentuada – o desvio apresenta um ângulo > 3º e o horizonte é 

visível.  

 
Figura 26 - Captação de imagens por avião. A – distância captada na vertical; B – distância 

captada na oblíqua. 

(http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/pdf/fundamentals_e.pdf) 
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Apesar da maior dificuldade de interpretação por um olho não experiente, 

no que toca à identificação de estruturas naturais ou construídas pelo Homem, a 

fotografia aérea vertical é a mais utilizada em DR. Como permite obter um 

elevado grau de detalhe é o tipo de imagens indicado quando se pretende 

efectuar mapas planimétricos de elevada precisão, mapas topográficos, raster de 

DEMs (digital elevation models) e ortofotomapas (Jensen, 2000).  

Para o presente estudo não foi possível planear a execução do levantamento 

fotográfico aéreo devido ao facto das imagens pretendidas remontarem a uma 

época anterior à idealização e formalização da intenção de tese. No entanto, 

tentou-se que os factores de planeamento referidos estivessem patentes nas 

imagens obtidas, que foram gentilmente cedidas pelas entidades referidas 

adiante.  

Para o trabalho desenvolvido nesta tese foi utilizada a fotografia aérea 

vertical (ou o mais próximo possível).  

5.2.1) Fotografia Aérea vertical 

Uma das formas mais comuns de aplicação de fotografia aérea vertical é a 

fotogrametria. Com o objectivo de efectuar medições com elevada precisão, esta 

técnica consiste na captação de imagens de forma sequencial e com sobreposição 

longitudinal e lateral de imagem, garantindo que toda a região de interesse seja 

registada e que seja possível, caso necessário, a visualização tridimensional 

(Lillesand & Kiefer, 2000), (figuras 27 e 28).  

 

Figura 27 – Cobertura fotográfica ao longo de uma faixa. (adaptado de Lillesand & Kiefer, 

2000) 
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Figura 28 – Faixa de voo adjacente ao longo de uma área projectada. (adaptado de 

Lillesand & Kiefer, 2000) 

Para efectuar as medições necessárias para a realização do presente 

trabalho não foi necessário recorrer a imagens sequenciais uma vez que uma só 

imagem cobre a área de interesse e não é necessário estereoscopia. 

As técnicas de fotogrametria aplicadas a uma imagem permitem a realização 

das seguintes medições: 

- escala da fotografia; 

- altura do objecto de estudo; 

- comprimento do objecto de estudo; 

- área do objecto de estudo ou de um polígono; 

- perímetro do objecto ou de um polígono e 

- tons de escala de cinzentos e cor do objecto de estudo (dependente do filme 

utilizado). 

• Escala da fotografia 

A escala é uma das características geométricas mais utilizadas e é 

fundamental para a correcta utilização de uma fotografia aérea. É este factor que 

fornece informação quanto à correspondência real entre uma unidade de 

distância na fotografia e as unidades de distância do terreno. 

O cálculo da escala (S) pode ser efectuado usando dois métodos diferentes. 

O mais simples consiste na comparação do comprimento de uma estrutura (ex. 

estrada) na fotografia (ao) com o comprimento real no local (AO). 

S = ao / AO  (5.1) 
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O outro é um pouco mais complexo e mais exacto e envolve o conhecimento 

da altura do voo no momento em que a fotografia foi tirada (H), da elevação do 

terreno relativamente ao nível do mar (h) e da distância focal (f) (figura 29).  

 

Figura 29 – Escala de uma fotografia vertical de um terreno plano. (adaptado de Lillesand 

& Kiefer, 2000) 

Uma vez que os triângulos Lao e LAO são similares, da equação (5.1) obtém-

se: 

S = f / H’ = f / (H - h)  (5.2) 

Em determinadas situações, numa fotografia podem observar-se diferentes 

elevações do terreno acima do mar (h). Nesses casos, a escala (S
méd

) terá de ser 

calculada da seguinte forma: 

S
méd

 = f / (H - h
méd

)  (5.3) 

onde h
méd

 é a média das elevações máxima e mínima, constante na fotografia. 
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• Áreas de objectos de interesse na fotografia 

O cálculo de áreas através de fotografias aéreas pode ser bastante preciso se 

não houver variações significativas da elevação do terreno sobre o qual a 

fotografia incide, o que acontece nas zonas costeiras.  

As áreas podem ser calculadas manualmente ou automaticamente. 

O processo manual é relativamente simples se a área em questão for 

geométrica ou aproximada. Basta fazer medições com uma régua na fotografia, 

aplicar as fórmulas de geometria mais indicadas e proceder à conversão do valor 

utilizando a escala de fotografia (Lillesand & Kiefer, 2000).  

Quando a área em questão é irregular, pode recorrer-se a vários processos, 

mas uma das técnicas mais simples usa uma grelha transparente cuja área dos 

quadrados ou rectângulos é conhecida. Esta é colocada por cima da fotografia e 

procede-se à contagem das unidades da grelha que ficam dentro da unidade que 

se pretende medir, de forma a estimar a área do local de interesse (Lillesand & 

Kiefer, 2000).  

No entanto, a técnica mais usada é provavelmente a que utiliza uma grelha 

de pontos espaçados de forma uniforme. Mais uma vez são contados os pontos 

que caem dentro da área em questão e sabendo a densidade dos pontos pode-se 

estimar a área. 

 Se o pretendido é calcular poucas áreas, qualquer um destes métodos se 

mostra económico e fácil de utilizar. Se, por outro lado, forem em grande 

número, este trabalho pode revelar-se muito moroso e entediante. 

Existem ainda uns aparelhos electrónicos, geralmente associados a um 

computador, em que basta digitalizar os limites na fotografia e a área é 

automaticamente calculada. 

 Actualmente, como a maioria das imagens já se encontra na forma digital, é 

relativamente simples obter áreas com os programas de desenho (Jensen, 2000). 

5.3) Plataformas espaciais (Satélites artificiais) 

Provavelmente nenhuma combinação de duas tecnologias gerou tanto 

interesse e aplicação sobre uma série de disciplinas como a fusão da DR com a 

exploração espacial. 

Embora muitos aspectos deste processo ainda estejam em desenvolvimento, 

o estudo da Terra a partir do espaço evoluiu da investigação pura para aplicações 
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do dia-a-dia e se actualmente se tem a noção da Terra como um sistema, isso 

deve-se principalmente a estas técnicas (Lillesand & Kiefer, 2000).  

As imagens adquiridas por sensores colocados a bordo de satélites artificiais 

são obrigatoriamente condicionadas pelas características da órbita descrita pelo 

satélite (nomeadamente a geometria e a velocidade) e a altitude da plataforma 

(Fonseca & Fernandes, 2004).  

Entre as várias órbitas que podem ser descritas pelos satélites devem 

salientar-se duas, a órbita geoestacionária e a órbita quase polar. 

Utilizada quase exclusivamente por satélites meteorológicos, a órbita 

geoestacionária situa-se aproximadamente a uma altitude de 35.900 km. É 

descrita na região equatorial e acompanha o movimento de rotação da Terra, 

apresentando um período de rotação de 24 h. Este tipo de órbita também é 

geossíncrona se o ângulo entre o equador e a órbita for nulo. 

A órbita quase polar descreve-se a relativamente baixa altitude (entre os 80 

a 2.000 km) e como o próprio nome indica, passa quase directamente por cima 

dos pólos no seu passe ascendente ou descendente. Esta é utilizada pelos 

satélites de observação da Terra pois, como percorrem todas as latitudes, 

permitem uma grande cobertura da superfície terrestre. 

Se a órbita quase polar também for heliossíncrona, o satélite passa pela 

mesma zona todos os dias à mesma hora, proporcionando as mesmas condições 

de iluminação (NASA). 

Para a execução deste trabalho só os satélites de elevada resolução espacial 

podem fornecer informação útil devido à reduzida dimensão da área ocupada 

pelas comunidades em estudo. Estes satélites possuem órbita quase polar. 

Dois dos satélites de elevada resolução espacial usados para a obtenção de 

dados em DR são o QuickBird e o IKONOS (Jensen, 2000), (tabela 2).  

Satélite QuickBird IKONOS® 

Resolução espacial 0,60 m 1 m 

Data de lançamento 2001 1999 

Tipo de órbita Quase polar, heliossíncrona Quase polar, heliossíncrona 

Altitude da órbita 450 km 681 km 

Resolução temporal 3-7 dias * ≈ 3 dias 

* Dependendo da latitude e para imagens com 0,60 m de resolução. 

Tabela 2 – Características dos satélites de elevada resolução QuickBird e IKONOS® (Dados 
de: DigitalGlob®; GeoEye®; Jensen, 2000) 
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6) Aquisição e processamento de dados 

De forma a ter utilidade em DR, a energia electromagnética reflectida e 

emitida tem que ser detectada, registada e interpretada, como já foi referido 

anteriormente. Essa detecção pode ser efectuada através de fotografia ou 

digitalmente.  

O processo fotográfico consiste na utilização de uma película fotossensível 

que, por intermédio de reacções químicas, detecta variações de energia. Este 

processo apresenta a vantagem de ser um processo relativamente simples e 

económico que permite um maior grau de detalhe espacial e integridade 

geométrica. 

Os sensores digitais geram um sinal eléctrico que corresponde à variação 

energética. Apesar de ser geralmente mais complexo e dispendioso que o 

processo fotográfico, este processo de detecção tem como principais vantagens 

apresentar uma sensibilidade espectral mais alargada, maior potencial de 

calibração e a capacidade de armazenar e transmitir os dados de forma 

electrónica (Lillesand & Kiefer, 2000). 

 Ao revelar uma fotografia obtêm-se um registo do sinal detectado, pelo que 

a película fotográfica age como meio de detecção e registo. Por outro lado, o 

sinal electrónico é normalmente registado num meio magnético, mas pode ser 

convertido em imagens através da gravação em película fotográfica, passando 

esta a desempenhar meramente a função de registo. 

Em DR o termo fotografia refere-se apenas a imagens geradas pelo processo 

de detecção e registo em película fotográfica (Lillesand & Kiefer, 2000).  

Imagens geradas a partir de sensores digitais devem denominar-se 

“fotografias digitais” ou simplesmente imagens. Em função do método de registo 

dos dados, a sua interpretação terá que ser por análise pictórica ou digital. 

A interpretação visual de imagens pictóricas tem sido amplamente utilizada 

em DR. Desta forma utiliza-se a excelente capacidade da mente humana para 

avaliar, de forma qualitativa, padrões espaciais numa imagem. No entanto, este 

método não deve ser utilizado quando os padrões espectrais são altamente 

informativos. Se por um lado as características espectrais não são totalmente 

avaliadas, devido às limitações do olho humano, por outro, o intérprete tem 

dificuldades em analisar simultaneamente várias imagens espectrais. Nesta 

situação deve recorrer-se à análise digital da informação contida na imagem 

(Lillesand & Kiefer, 2000).  
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6.1) Aquisição de informação digital 

Os aparelhos de detecção electrónicos são idênticos às câmaras fotográficas 

do ponto de vista óptico, no entanto, o ponto focal não é uma película fotográfica 

mas sim um chip microelectrónico, CCD (= Charge Couple Device) ou CMOS (= 

Complementary metal-oxide-semiconductor). Quando estes sensores detectam a 

radiação electromagnética, gera-se um sinal electrónico proporcional ao brilho 

emitido pelo objecto de estudo, que é convertido num código matricial composto 

por pixéis (picture element), unidades bidimensionais que correspondem ao 

elemento mais pequeno identificável numa imagem. A cada área (pixel) é 

atribuído um número digital (DN - Digital Number) que representa a média da 

radiância naquela área (Lillesand & Kiefer, 2000), (figura 30).  

 

 

Figura 30 – Processo de aquisição de informação. 

(http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/index_e.php#tutor) 

A qualidade de uma imagem, vai depender em grande parte da resolução do 

sensor que captou a imagem. A resolução pode dividir-se em 4 variáveis 

diferentes: espacial, espectral, radiométrica e temporal (Jensen, 2000).  

A definição mais utilizada para a resolução espacial está relacionada com o 

campo de visão instantâneo do sensor (IFVO – “Instantaneous Field Of View”) e 

corresponde à medida da distância mais pequena que este é capaz de discernir. 

Assim sendo, quanto mais pequeno for o objecto que se consegue distinguir 

numa imagem, maior é a sua resolução espacial, podendo então as imagens ser 

classificadas como de alta ou baixa resolução em função do tamanho dos 

objectos que nela se conseguem distinguir. 

A resolução espectral refere-se ao número e amplitude dos intervalos de 

comprimentos de onda do espectro que um sensor regista. O rigor das 
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assinaturas espectrais detectadas pelos sensores está directamente relacionado 

com a resolução espectral e é tanto melhor quanto mais pequenos forem esses 

intervalos. Um sensor que detecte energia em várias bandas de comprimentos de 

onda é denominado de multi-espectral ou mais recentemente, hiper-espectral. 

A qualidade das imagens registadas também vai depender da sensibilidade 

do sensor em distinguir diferentes intensidades de sinal emitido ou reflectido. 

Esta característica denomina-se de resolução radiométrica (Jensen, 2000).  

As resoluções espacial, espectral e radiométrica de um sensor, apesar de 

entidades diferentes, não podem ser analisadas de forma independente umas das 

outras. Mesmo que a resolução espacial seja suficiente para a detecção de um 

determinado objecto, este não poderá ser diferenciado do meio onde está 

inserido se as resoluções radiométrica e espectral forem tão baixas que não o 

permitam (Fonseca & Fernandes, 2004).  

O tempo que um sensor demora a poder voltar a registar uma imagem do 

mesmo local é designado de resolução temporal do sensor. Nos satélites, esta 

variável corresponde à frequência de revisita.  

Diversas áreas de detecção remota necessitam de uma resolução temporal 

específica para poderem registar as alterações que surgem na zona de estudo 

(Jensen, 2000). Este facto é designado por periodicidade de observação. 

6.2) Rectificação geométrica da imagem 

As imagens têm que ser processadas para se obter as informações 

desejadas. Como já foi mencionado antes, actualmente, a forma mais rápida e 

eficaz de efectuar o processamento das imagens digitais envolve a utilização de 

computadores e de diversos programas informáticos adequados a cada área de 

DR. 

Os procedimentos são vários e não existe consenso quanto à forma como se 

encontram agrupados. No entanto, as rectificações geométrica e radiométrica 

podem ser consideradas como uma forma de pré-processamento, pois têm como 

objectivo corrigir as distorções verificadas numa imagem de modo que esta possa 

representar de forma mais fiel a situação verificada na realidade. 

A rectificação geométrica visa especificamente aproximar posições absolutas 

ou relativas dos elementos de uma imagem. De entre as diversas causas de 

distorção geométrica pode-se referir os erros instrumentais, as variações de 

velocidade, altitude ou atitude da plataforma, curvatura terrestre, entre outras 

(Natural Resources Canada). 
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Quando se pretende comparar informação extraída de diferentes imagens 

do mesmo local é importante proceder à sua georreferenciação, o que pode ser 

feito utilizando as técnicas de rectificação geométrica. Se alguma das imagens 

utilizadas é referenciada, basta extrair pontos de controlo (Ground Control Points 

- GCP) que serão posteriormente identificados nas restantes imagens (figura 31).  

 
Figura 31 – Correcção geométrica. A – Imagem distorcida; B – Imagem georreferenciada 

(http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/index_e.php#tutor) 

Os pontos são ajustados pelo método dos mínimos quadrados, obtendo-se 

duas equações de transformação que relacionam as coordenadas de referência 

(terreno) com as da imagem distorcida. 

x = f
1
 (X, Y) (6.1) 

y = f
2
 (X, Y) 

em que: 

(x, y) = coordenadas da imagem distorcida; 

(X, Y) = coordenadas da imagem de origem e 

f
1
, f

2
 = funções de transformação. 

A função de transformação deve expressar da melhor maneira possível a 

relação referida, tendo em conta que as distorções podem ser de translação, 

rotação, escala e as mais variadas deformações (Lillesand & Kiefer, 2000). 

De entre as diferentes transformações as mais utilizadas são a 

Transformação afim (ou polinomial de 1º grau) e a Transformação polinomial de 

2º grau (Matos, 2001). 

• Transformação afim 

 x = aX + bY + c (6.2) 

 y = dX + eY + f 
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• Transformação de 2º grau 

 x = a
1
 + b

1
X + c

1
Y + d

1
X2 + e

1
Y2 (6.3) 

 y = a
2
 + b

2
X + c

2
Y + d

2
X2 + e

2
Y2 

 Depois de obtida a transformação, cria-se uma matriz com pixéis vazios 

onde ficará situada a imagem que se pretende referenciar. Para que o processo 

fique completo é necessário atribuir um número digital (DN) ao novo pixel criado, 

a partir da imagem não referenciada, isto é, proceder à re-amostragem. Os três 

métodos mais utilizados são: 

• O vizinho mais próximo – O novo pixel assume o DN do pixel de origem mais 

próximo (figura 32 A).  

 Neste método, que é o mais simples, não há alteração dos valores de 

origem, mas pode ocorrer duplicação de uns pixeis e subtracção de outros. 

• Interpolação bilinear – Neste método os valores de DN são completamente 

reinventados. O novo DN é a média dos valores dos quatro pixeis mais 

próximos na imagem de origem (figura 32 B).  

• Convolução cúbica – Este método é semelhante ao da interpolação bilinear, no 

entanto, em vez de 4 pixeis, são usados 16 pixeis (Natural Resources Canada), 

(figura 32 C).  

 
 A B C 

Figura 32 – Processo de reamostragem. A – Vizinho mais próximo;  

B - Interpolação bilinear; C – Convolução cúbica. (adaptado de 

http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/index_e.php#tutor) 
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6.3) Classificação das imagens 

 No passado as técnicas de classificação de elementos numa fotografia 

baseavam-se na observação e análise visual. Actualmente, com as imagens 

digitais, é possível classificar de uma forma mais rigorosa, recorrendo à 

informação espectral do DN de cada pixel. 

 O processo de classificação digital de uma imagem consiste então na 

categorização automática dos pixeis nos diferentes elementos do terreno, através 

do reconhecimento espectral de padrão. Cria-se desta forma um mapa temático 

da imagem original, composto por conjuntos de pixeis associados em classes ou 

temas (figura 33).  

 
Figura 33 – Classificação de imagens: A – Imagem digital; B – Mapa temático. 

(http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/index_e.php#tutor) 

 O objectivo amplo da classificação é atribuir as classes espectrais às classes 

de informação, ou seja, associar os conjuntos de pixeis com valores de brilho 

semelhantes nas várias bandas do espectro, com os elementos que se pretendem 

analisar no terreno (ex. espécies vegetais, tipos de rocha, entre outros).  

 Os processos digitais utilizados para efectuar a classificação podem basear-

se no domínio espacial ou espectral. No primeiro caso as decisões estatísticas são 

tomadas de acordo com a forma geométrica e no segundo em função da 

radiância espectral. 

 Os métodos de classificação podem dividir-se em dois tipos, o método 

supervisionado e o não supervisionado (Lillesand & Kiefer, 2000). 
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6.3.1) Classificação supervisionada 

Na classificação supervisionada recorre-se a áreas treino, isto é, áreas onde 

se sabe que existem as classes de informação de interesse. Numa primeira fase o 

computador constrói as assinaturas espectrais dessas classes, por meio de 

análises estatísticas, baseando-se na informação numérica constante nos pixeis 

das áreas treino. Posteriormente compara cada pixel com as assinaturas e atribui-

o à classe espectral com que este mais se assemelha digitalmente (Natural 

Resources Canada).  

De entre os métodos de classificação supervisionada, os mais usados são o 

da distância mínima, o do paralelepípedo e o da máxima probabilidade. 

• Método da distância mínima – Este é o método mais simples. Depois de 

calculada a média dos valores espectrais de cada classe, avalia-se a distância 

de cada pixel às diversas médias obtidas. O pixel será atribuído à classe que 

lhe é mais próxima. Com este método só existem pixeis nulos se for definido 

um valor máximo de distância, a partir do qual não serão atribuídos a 

nenhuma classe (Lillesand & Kiefer, 2000), (figura 34 b).  

Este método demonstra-se pouco eficaz quando as classes espectrais são 

muito próximas.  

• Método do paralelepípedo – Neste método define-se uma região de decisão 

através dos valores máximo e mínimo de DN dos pixeis de cada classe, em 

cada banda espectral. O pixel é atribuído a uma determinada classe sempre 

que se encontre no intervalo espectral da respectiva região de decisão. Todos 

os pixeis que se encontrem fora das diferentes regiões de decisão das classes 

são considerados nulos (Lillesand & Kiefer, 2000), (figura 34 c).  

• Método da máxima probabilidade – Partindo do princípio que as nuvens de 

pontos que formam as classes de informação seguem uma distribuição 

Gaussiana (distribuição normal), são calculados o vector médio e a matriz de 

variância - covariância. Calcula-se então a probabilidade de cada pixel 

pertencer a cada classe. Este será atribuído à classe com a qual tiver a 

probabilidade máxima (Lillesand & Kiefer, 2000), (figura 34 d).  
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Figura 34 – Representação esquemática dos métodos de classificação supervisionada.  

(a) gráfico de distribuição; (b) distância mínima; (c) paralelepípedo; (d) máxima 

probabilidade(http://websig.civil.ist.utl.pt/jmatos/uploads/71/432/Detec%C3%A7%C3%A3

o%20Remota_v2.pdf) 

6.3.2) Classificação não supervisionada 

A classificação não supervisionada consiste no agrupamento dos pixeis da 

imagem em classes espectrais, recorrendo a cálculos estatísticos aplicados aos 

DNs. Perante o resultado são posteriormente associadas a classes de informação.  

Neste método de classificação o analista tem que definir o número de 

classes ou clusters que pretende identificar e pode também especificar 

parâmetros como a distância entre cluster e variações dentro de cada cluster 

(Lillesand & Kiefer, 2000).  

A qualidade da classificação pode ser averiguada, recorrendo a áreas teste 

em que se sabe à partida qual a correspondência de determinado pixel no 

terreno.  

6.3.3) Avaliação da precisão da classificação 

 A forma mais recorrente para efectuar a avaliação da precisão dos 

resultados obtidos pelos métodos de classificação consiste na análise das 

matrizes de erro, também conhecidas por matrizes de confusão (Congalton, 

Oderwald & Mead, 1983).  

 Basicamente, os dados obtidos na classificação de forma automática são 

comparados com os que se observam no campo, originando uma matriz que 

permite identificar os erros cometidos, quer por omissão, quer por comissão 

(tabela 3). 
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                Referência 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 

Classes A
1
 A

2
 … A

n
 Total 

A
1
 X

11
 X

12
 … X

1n
 ∑ X

1i
 

A
2
 X

21
 X

22
 … X

2n
 ∑ X

2i
 

… … … … … … 

A
n
 X

n1
 X

n2
 … X

nn
 ∑ X

ni
 

Total ∑ X
i1

 ∑ X
i2

 … ∑ X
in
 ∑ X

in 
+ ∑ X

ni
 

Tabela 3 – Matriz de confusão, em que A representa as classes e X o número de pixeis. 

(adaptado de Fonseca & Fernandes, 2004)  

 Após devidamente preenchida, a matriz de confusão permite obter a 

precisão da classificação quanto ao utilizador, quanto ao produtor e quanto ao 

conjunto destes dois factores. 

• Precisão do utilizador – Para cada tema, divide-se o número de pixeis 

correctamente classificados (valor da diagonal principal) pelo número de pixeis 

total (somatório da linha). (Exemplo PU(A
1
)= X

11
/∑ X

1n
) 

• Precisão do produtor – Para cada classe, divide-se o número de pixeis 

correctamente classificados pelo número total de pixeis de treino utilizados 

(somatório da coluna). (Exemplo PP(A
1
) = X

11
/∑ X

n1
 ) 

• Precisão do conjunto – Corresponde à razão entre o número total de 

elementos da imagem correctamente classificados (somatório da diagonal 

principal da matriz) e o número total de pixeis. (Exemplo PC = ∑ X
nn

/(∑ X
mn

+∑ 

X
nm

) 

A matriz de confusão permite ainda obter um outro factor de avaliação da 

precisão da classificação, a variável estatística Kappa (K), que resulta da diferença 

entre concordância real dos dados de referência com os classificados de forma 

automática e a concordância devida ao acaso entre os dados referências e os 

dados classificados aleatoriamente (Story & Congalton, 1986).  

 hipotética iaConcordânc1
 hipotética iaConcordâncobservadaecisãoPrK

−
−

=    (6.4) 
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 A estatística K pode então ser descrita da seguinte forma: 

( )

( )∑

∑ ∑

=
++

= =
++

•−

•−
= r

i
ii

r

i

r

i
iiii

xxN

xxxN
K

1

2

1 1   (6.5) 

em que: 
r = número de linhas da matriz de erro 
x

ii
 = número de observações na coluna i e na linha i (diagonal maior) 

x
i+
 = total de observações na linha i 

x
+i
 = total de observações na coluna i 

N = total de observações incluídas na matriz de erro. 
 

O parâmetro K situa-se geralmente entre 0 e 1 sendo 0 a pior situação, pois 

significa que a concordância real é igual à concordância devido ao acaso, e 1 a 

melhor situação, pois significa que a classificação foi 100% mais eficiente do que 

resultados obtidos aleatoriamente. 

Esta variável estatística vem completar o processo de avaliação da precisão, 

uma vez que, ao contrário da avaliação da precisão conjunta, no seu cálculo 

entram os elementos não diagonais da matriz. 
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Metodologia utilizada 

1) Recolha de imagens 

Procedeu-se à pesquisa e tentativa de aquisição de imagens digitais da praia 

da Aguda, captadas por satélites de observação da Terra (EOS), com as seguintes 

características: 

• Captadas entre Março e Maio (uma vez que nesta época do ano é de esperar 

que as colónias referidas se encontram em boas condições); 

• No período entre 1997 e 2007 (5 anos antes e depois da construção do 

quebramar); 

• Céu limpo e boa visibilidade (<10 % de nuvens); 

• Situação o mais próxima possível de baixa-mar (de preferência coincidente 

com as 12h00, hora aproximada de passagem dos satélites mais adequados 

para este estudo) 

As imagens de satélite foram substituídas por fotografias aéreas da mesma 

zona, com características idênticas, como se verifica adiante. As fotografias 

aéreas têm a vantagem de uma maior resolução espacial, mas o estudo está 

condicionado à informação existente, que é escassa. 

2) Processamentos das imagens  

2.1) Pré-processamento 

1) Importou-se as imagens para um programa de processamento digital de 

imagens. 

2) Verificou-se se alguma das imagens se encontrava georreferenciada. 

Usou-se uma das imagens georreferenciadas e aplicou-se a técnica de rectificação 

geométrica, descrita na introdução teórica, às imagens que não estavam 

georreferenciadas. 

2.2) Cálculo da extensão do areal da praia 

1) Utilizou-se um programa que permitiu digitalizar e produzir a cartografia 

das imagens de acordo com os seguintes elementos: 
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• Definiu-se os limites comuns a todas as imagens: linha urbana, extremidade a 

Norte, extremidade a Sul e linha de separação da influência do quebramar a 

montante e a jusante (LSI). 

• Digitalizou-se a linha instantânea de maré para cada imagem. 

• Delimitou-se a extensão de areal a Norte da LSI e a Sul de forma independente 

para cada imagem. 

• Analisou-se as propriedades dos elementos criados no sentido de obter o 

valor das áreas referidas. 

2.3) Cálculo da área ocupada pelas colónias de mexilhão e barroeira 

1) Efectuou-se a classificação das imagens através de métodos de 

classificação supervisionada (máxima probabilidade, paralelepípedo, distância 

mínima) e classificação não supervisionada, recorrendo a um programa de 

processamento digital de mapas específico (PCI Geomática®). 

2) Utilizou-se o método da matriz de confusão para avaliar o erro cometido 

no passo anterior, de forma a analisar qual o método mais preciso. 
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Resultados e Discussão 

1) Pesquisa e obtenção das imagens 

A recolha das imagens deveria ter sido planeada e executada de acordo com 

todos os parâmetros previamente referidos, tanto mais porque este trabalho teve 

como objectivo a quantificação da área ocupada por espécies que, apesar de 

viverem em comunidades razoavelmente grandes, por si só apresentam uma 

dimensão pequena. 

No entanto, como a oportunidade de realizar este trabalho surgiu numa data 

posterior à construção do quebramar e aos potenciais impactos iniciais, a 

primeira fase do trabalho consistiu na identificação de datas que apresentariam 

as melhores condições possíveis para posteriormente se procurar e adquirir as 

imagens necessárias. 

Deste modo, a sequência foi a seguinte: 

1º Recorreu-se a tabelas de maré dos anos referidos e registou-se as datas em 

que ocorreu maré baixa por volta das 12h00, resultando em 82 datas (tabela A1 

no Anexo A).  

2º Pesquisou-se em jornais da época as condições climatéricas verificadas nas 

datas obtidas no 1º ponto. O número de datas de interesse ficou reduzido a 10 

datas (tabela A3 no Anexo A).  

3º Pesquisou-se a existência de imagens satélite de alta resolução espacial para 

as datas referidas no ponto anterior. Neste ponto deparou-se com o primeiro 

grande obstáculo. Para as datas obtidas não existia nenhuma imagem. 

Apesar dos satélites que captam imagens com a resolução que este trabalho 

obriga, só terem sido lançados em 1999 e em 2001, seria de esperar existir um 

maior número de imagens. No entanto, as imagens só são captadas quando 

previamente requisitadas, devido à limitação de espaço em disco no satélite e 

porque o débito da informação, apenas ocorre quando o satélite passa dentro do 

cone de uma estação de recepção. Só ocorre captação de imagens não 

requisitadas se existir algum potencial interesse de mercado e só se o disco não 

se encontrar muito cheio. Como o mercado português ainda não é muito 

atractivo, Portugal não é coberto com regularidade.  

Procurou-se então obter uma lista das datas de todas as imagens satélite 

que se conseguiam arranjar entre 1997 e 2007 para posteriormente se fazer o 

processo inverso, isto é, verificar quantas correspondiam às condições descritas 

na “Metodologia utilizada”, excepto a referente aos meses escolhidos.  
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De uma lista com 11 datas, apenas existiam três imagens de alta resolução 

espacial (uma com resolução de 1 m e duas com resolução de 60 cm) nas 

condições necessárias. Devido ao elevado custo das imagens de satélite 

pretendidas, só era possível a aquisição de duas (tabelas A4 e A5 no Anexo A).  

Apenas duas imagens não são representativas da realidade e a razão custo 

beneficio não justificava o investimento, pelo que, foi decidido recorrer-se a 

fotografias aéreas e/ou ortofotomapas. Esta tarefa também se revelou difícil. 

Conseguiu-se adquirir apenas seis imagens que, não sendo as ideais, 

permitiram a obtenção de informação útil para a concretização dos objectivos 

propostos (tabela 4).  

ID Origem Data Hora Resolução 
(m) 

Maré 

Tipo Nível (m) Hora 

1 SNIRH * 1996  11h-13h 1,14x1,14 ND ND ND 

2 Gaiurb, EM 2000 (Inverno) 12h-14h 0,40x0,40 ND ND ND 

3 Foto Engenho, 
Lda 

13-08-2002 13h30 0,23x0,43 Baixa 0,67 12h59 

4 Gaiurb, EM 2003 (Verão) 11h-12h 0,40x0,40 ND ND ND 

5 Gaiurb, EM 2005 (Verão) 11h-12h 0,40x0,40 ND ND ND 

6 Foto Engenho, 
Lda 

08-10-2006 10h52 0,11x0,21 Baixa 0,21 10h12 

* SNIRH - Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 

Tabela 4 – Dados de origem das fotografias aéreas adquiridas. (ND – não disponível) 

É de salientar que todo o processo descrito até ao momento, apesar de 

aparentemente simples de realizar, exigiu muito tempo e um grande esforço de 

pesquisa e perseverança. Uma vez que as imagens pretendidas não eram actuais, 

teve que se recorrer a arquivos de instituições, particulares, empresas de 

produção e empresas de comercialização de imagens. 

De seguida são apresentadas as imagens obtidas (figuras de 35 a 40). 
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Figura 35 – Imagem ID 1. 

 

Figura 36 – Imagem ID 2. 
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Figura 37 – Imagem ID 3. 

 

Figura 38 – Imagem ID 4. 
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Figura 39 – Imagem ID 5. 

 
Figura 40 – Imagem ID 6. 
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2) Pré-processamento 

A primeira etapa do processamento das imagens foi a georreferenciação. 

Verificou-se que as imagens ID 1, ID 2, ID 4 e ID 5 já estavam georreferenciadas, 

pelo que se procedeu à correcção geométrica das restantes imagens a partir da 

imagem ID 4. 

Para o pré-processamento da terceira imagem (ID 3) foram utilizados 12 GCP 

(pontos de controlo) com transformação polinomial de 2º grau pois com 5 pontos 

e transformação afim o erro RMS (“root mean square” - erro médio quadrático) era 

demasiado elevado. Assim obteve-se um erro RMS de aproximadamente 0,32 m 

que, apesar de ser superior à resolução da imagem não corrigida, é da mesma 

ordem de grandeza da maioria das imagens que é de 0,4 m (figura 41).  

 

Figura 41 – Rectificação geométrica da terceira imagem ID3, com a respectiva tabela com 

os GCP’s. 

Para a sexta imagem (ID 6) foram utilizados 5 GCP’s e uma transformação 

afim e obteve-se um erro RMS de cerca de 0,21 m o que é bom visto que a 

imagem ID 6 tem uma resolução de 0,11 m x 0,21 m (figura 42).  
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Figura 42 – Rectificação geométrica da imagem ID6, com a respectiva tabela com os 

GCP’s. 

3) Calculo da extensão do areal da praia 

De seguida procedeu-se à avaliação da área ocupada por areia em todas as 

imagens. Nas figuras 43 e 44 apresenta-se o resultado do processamento 

aplicado à imagem ID 5 como exemplo. 

 
Figura 43 – Ortofotomapa do ano 2005 com os limites comuns a azul e a linha 

instantânea da maré a roxo. 
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Figura 44 – Ortofotomapa do ano 2005 com as extensões de área a Norte e a Sul do 

limite definido identificadas como vermelho e verde respectivamente. 

O limite definido como comum a todas as imagens (linha azul), além de 

definir a linha da frente urbana, visa criar uma separação da praia em função do 

tipo de influência do quebramar, se acreção ou erosão de areias. 

As figuras 45 a 50 são o resultado do processo de digitalização de todas as 

imagens. 
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Figura 45 – Digitalização do areal a Norte e a Sul no ano 1996. 
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Figura 46 – Digitalização do areal a Norte e a Sul no ano 2000. 
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Figura 47 – Digitalização do areal a Norte e a Sul no ano 2002. 



59

 

Figura 48 – Digitalização do areal a Norte e a Sul no ano 2003. 
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Figura 49 – Digitalização do areal a Norte e a Sul no ano 2005. 
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Figura 50 – Digitalização do areal a Norte e a Sul no ano 2006. 



 62

Na figura 51 pode observar-se de uma forma pictórica simples as alterações 

provocadas na zona costeira pela construção do quebramar. 

É de ressalvar que a sobreposição das diversas áreas não se encontra feita 

de acordo com o sentido directo ou inverso de passagem do tempo, mas antes, 

de forma a permitir a melhor visualização possível dos efeitos de acreção e 

erosão de areia. 

Deve ainda referir-se que com AN e AS pretendeu-se identificar zonas que 

partilham o mesmo tipo de influência a Norte e a Sul do quebramar e não zonas 

efectivamente a Norte e a Sul da base do quebramar. 

No Anexo B, podem consultar-se 3 representações com este tema que 

ajudam a melhor compreender a dinâmica da influência do quebramar na praia 

da Aguda. 
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Figura 51 – Representação pictórica da influência do quebramar na praia da Aguda de 

1996 a 2006.  

 

1:4330  
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Na tabela 5 pode observar-se o valor aproximado das áreas calculadas. 

ID Ano 
Extensão de areia (m2) 

Norte do quebramar Sul do quebramar 

1 1996 33.869 13.037 

2 2000 32.486 11.021 

3 2002 Incompleto 11.107 

4 2003 61.662 10.261 

5 2005 84.190 9.714 

6 2006 Incompleto 10.632 

Tabela 5 – Área das extensões de areia de influência do quebramar na praia da Aguda de 

1996 a 2006. 

O gráfico 1 permite observar a evolução da extensão de areal ao longo dos 

anos de estudo. 

1996
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2003
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Area a norte do quebramar

 

Gráfico 1 – Variação das áreas de extensão de sedimentos na praia da Aguda de 1996 a 

2006, nas zonas de influência a Norte e a Sul do quebramar. 

Pelos dados obtidos conclui-se que, desde 1996 a 2006, a zona de 

influência a Norte do quebramar sofreu um acréscimo considerável de 

sedimentos e a zona a Sul um decréscimo. Este facto pode ser justificado por si 

só pelo sentido da corrente de deriva na costa oeste portuguesa (Norte - Sul). 
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O valor de área total de sedimentos acumulados a Sul da zona de influência 

do quebramar verificado em 2006 deve ser interpretado com cuidado. Apesar de 

aparentemente se ter verificado um acréscimo, através da análise cuidada das 

diferentes imagens, pode observar-se que a tendência aponta no sentido de a 

“baía” formada pelo quebramar, ficar totalmente ocupada por sedimentos. Desta 

forma, é natural que na zona mais a Norte da área definida como sendo a Sul da 

influência do quebramar, vá também sendo ocupada por sedimentos, enquanto 

que a zona mais a Sul continua a sofrer decréscimo de sedimentos. 

A pertinência de se fazer a avaliação do balanço de sedimentos ao longo dos 

anos de estudo surge pelo facto das colónias, que se estão a quantificar, 

habitarem exclusivamente em zonas rochosas. A partir do momento em que o 

seu habitat é ocupado pelos sedimentos, estas deixam de ter condições para se 

fixarem. 

Para avaliar a variação percentual de acreção ou erosão sedimentar na praia 

usou-se a seguinte equação: 

100*%
1996

19962005

A
AA −

=   

Assim sendo, na zona Norte de influência do quebramar verificou-se um 

acréscimo de 149 % em área e na zona Sul verificou-se uma redução de cerca de 

25 % em área. 

Optou-se por se usar as áreas verificadas no ano de 2005 porque para o ano 

de 2006 o valor da área a Norte do limite definido está incompleto. 

Pode então concluir-se que a construção do quebramar veio reduzir de 

forma substancial a extensão e a área de habitat disponível para ocupação, pelas 

colónias de barroeira e mexilhão. 

4) Cálculo da área ocupada pelas colónias 

A estimativa da área ocupada pelas colónias de mexilhão e barroeira foi feita 

recorrendo a técnicas de classificação supervisionada e não supervisionada. 

Foram escolhidas duas imagens (tabela 6), que correspondessem uma à fase 

anterior à construção do quebramar e a outra à fase posterior à sua construção. 

Todas as imagens, com a excepção da primeira que é pancromática, têm 3 

bandas na região do visível (RGB). 
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Verificou-se que no período anterior à construção do quebramar apenas 

existiam duas imagens disponíveis (ID1 e ID2). A primeira imagem é 

pancromática e a segunda é multi-espectral (RGB). Como o objectivo é usar a 

informação espectral de diferentes bandas para classificar automaticamente os 

pixeis da imagem em diferentes classes, foi escolhida a imagem de 2000 (ID 2). 

A escolha da imagem a classificar no período posterior à construção do 

quebramar foi feita de acordo com dois critérios:  

- ser da mesma época do ano (Outono/Inverno) 

- ter a melhor resolução espacial possível. 

Tendo em conta estas características foi escolhida a imagem de 2006 (ID 6). 

As imagens devem corresponder exactamente à mesma área, para que 

possam ser feitas estimativas e comparações válidas. Para isso foi necessário 

restringir a imagem ID 2 à área coberta pela imagem ID 6. Originalmente o 

tamanho era diferente, como é apresentado na tabela 6. 

ID Número de bandas espectrais Tamanho da Imagem Original 

2 3 6249 x 6249 

6 3 3152 x 3899 

Tabela 6 – Número de bandas espectrais e tamanho das imagens. 

Antes de se proceder à identificação na imagem das áreas de treino, foram 

feitas duas campanhas no local com vista a retratar as comunidades de mexilhão 

e barroeira. As fotografias são apresentadas na Caracterização geomorfológica e 

biológica da Praia da Aguda (figuras 1, 3, 4, 5 e 6).   

A análise destas fotografias permitiu uma melhor identificação visual nas 

imagens das comunidades a classificar e permitiu ainda analisar o histograma de 

cada banda de forma a melhorar a identificação das classes no processo de 

classificação supervisionada. 

4.1) Classificação supervisionada 

As imagens foram importadas para o formato .pix para que possam ser lidas 

pelo software utilizado (PCI-Geomatica). Este processo foi realizado no módulo X-

Pace do software referido. 
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Figura 52 – Importação das imagens a analisar para formato .pix. 

 

Figura 53 – Combinação RGB da imagem ID6 e respectivo histograma. 

Posteriormente foram analisados os histogramas de cada banda das duas 

imagens seleccionadas no módulo ImageWorks do software PCI, como está 

representado na figura 53. 

Para efectuar a classificação supervisionada é necessário começar por 

configurar a sessão. Foi necessário criar canais vazios para guardar a informação 

das áreas de treino que vão ser identificadas (canal 4) e do resultado dos 

diferentes algoritmos de classificação (canal 5, 6 e 7), (figura 54).  
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Figura 54 – Configuração da sessão de classificação supervisionada (imagem ID 6). 

Foi criado um bitmap correspondente à zona de terra (figura 55) para esta 

ser excluída quando se efectuar a classificação de forma a restringir a 

classificação à zona de interesse. Este facto melhora a performance do método de 

classificação. 

 

Figura 55 –  “Bitmap” criado para eliminar a zona de “terra”. 

As classes de treino foram escolhidas de acordo com o conhecimento prévio 

do local e com base na informação espectral fornecida pelas fotografias 

apresentadas na Caracterização geomorfológica e biológica da Praia da Aguda 

(figuras 1, 3, 4, 5 e 6). Foi necessário definir uma classe adicional, designada por 

“nada” e que corresponde a zonas exteriores à imagem. 
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1º) Imagem ID 6 

Foram identificadas as seguintes sete classes de treino: 

- “nada”, que corresponde a zonas exteriores à imagem; 

- “água” 

- “areia seca” 

- “areia húmida” 

- “barroeira” 

- “mexilhão” 

- “rocha” 

A identificação das áreas de treino está representada na figura 56. 

 

Figura 56 – Classes ou áreas de treino definidas para a imagem ID 6.  

Foi analisada a separabilidade das classes escolhidas (figura 57). Verifica-se 

que as classes de areia seca, areia húmida e água estão bem definidas 

(separabilidade superior a 1,9). Como seria de esperar pela mistura natural que 

se verifica in situ, existe alguma mistura espectral entre as outras três classes. No 

entanto, apenas entre o “mexilhão” e a “rocha” é que existe uma má 

separabilidade (0,84). Este resultado faz antever que no processo de classificação 

possa existir alguma confusão entre estas duas classes. 
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Figura 57 – Separabilidade das classes. 

Método do paralelepípedo 

 

Figura 58 – Resultado da classificação pelo método do paralelepípedo. 
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Método da distância mínima 

 

Figura 59 – Resultado da classificação pelo método da distância mínima. 

Método da máxima probabilidade 

 

Figura 60 – Resultado da classificação pelo método da máxima probabilidade. 
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Análise dos resultados 

A matriz de confusão de cada método, a precisão global (overall accuracy) e 

o coeficiente Kappa de cada método de classificação são apresentados no Anexo 

C.  

A análise da diagonal principal da matriz de confusão permite identificar a 

percentagem de pixeis correctamente classificados. Pela análise das três matrizes 

apresentadas no Anexo C pode-se afirmar que o método do paralelepípedo é o 

que apresenta melhores resultados. No entanto, existem 36,48 % de pixeis 

pertencentes à classe “rocha” que foram incorrectamente classificados como 

“mexilhão”. Este resultado era já esperado face à má separabilidade das bandas. 

A precisão global pode ser definida pela razão entre o número de pixeis 

correctamente classificados e o número total de pixeis. Verifica-se que este valor 

é máximo (98,10 %) no método paralelepípedo. No entanto, nos outros dois 

métodos este valor é também bastante elevado: 96,84 % e 86,63 %, no método da 

distância mínima e da máxima probabilidade, respectivamente. 

O valor do coeficiente Kappa é também idêntico para os três métodos, mas 

o valor mais elevado foi encontrado pelo método do paralelepípedo (98,096 %). 

Isto significa que este método permite uma classificação 98,096 % melhor do que 

uma classificação aleatória. 

Conclui-se, assim, que o método do paralelepípedo forneceu o melhor 

resultado.  

2º) Imagem ID 2 

Foram identificadas as mesmas sete classes de treino que as identificadas 

para a imagem ID 6. As áreas de treino são apresentadas na figura 61. Nesta 

imagem para além de se ter criado um “bitmap” que eliminava a zona de terra, 

tentou-se também eliminar a zona de mar mais afastado da costa (continha 

espuma devido à rebentação das ondas), de forma a minimizar os erros de 

classificação. 
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Figura 61 – Classes ou áreas de treino definidas para a imagem ID 2.  

Existiu alguma dificuldade em identificar as classes, quando comparado com 

a imagem anterior. A principal causa deste facto está relacionado com o tamanho 

do pixel, que nesta imagem é de 0,40 x 0,40 m. 

Foi também analisada a separabilidade das classes escolhidas (figura 62). 

Verifica-se de um modo geral que as classes não estão tão bem separadas como 

na imagem anterior. No entanto, as classes de areia seca, areia húmida e água 

estão bem definidas (separabilidade superior a 1,9). Como seria de esperar pela 

mistura natural que se verifica in situ, existe alguma mistura espectral entre as 

outras três classes. Existe uma má separabilidade (0,49) entre o “mexilhão” e a 

“barroeira” Este resultado faz antever que no processo de classificação possa 

existir alguma confusão entre estas duas classes. 
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Figura 62 – Separabilidade das classes. 

Método do paralelepípedo 

 

Figura 63 – Resultado da classificação pelo método do paralelepípedo. 
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Método da distância mínima 

 

Figura 64 – Resultado da classificação pelo método da distância mínima. 

Método da máxima probabilidade 

 

Figura 65 – Resultado da classificação pelo método da máxima probabilidade. 
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Análise dos resultados 

A matriz de confusão de cada método, a precisão global (overall accuracy) e 

o coeficiente Kappa de cada método de classificação são apresentados no Anexo 

C.  

Pela análise da diagonal principal da matriz de confusão (Anexo C) pode-se 

afirmar que o método do paralelepípedo e o método da máxima probabilidade 

apresentam resultados semelhantes. No entanto no método do paralelepípedo, 

existem cerca de 37,8 % de pixeis pertencentes à classe “mexilhão” que foram 

incorrectamente classificados “barroeira”. Este resultado era já esperado face à 

má separabilidade das bandas. 

A precisão global é idêntica no método paralelepípedo (90,21 %) e da 

máxima probabilidade (90,29 %).  

O valor do coeficiente Kappa é também idêntico para o método do 

paralelepípedo (76,3 %) e da máxima probabilidade (76,5 %). No método da 

distância mínima este valor desce para os 48,2 %, sendo por isso totalmente 

excluído para futuras análises. 

Embora existam dois métodos com resultados muito idênticos, optou-se por 

usar nas análises seguintes os resultados obtidos pelo método da máxima 

probabilidade. Esta escolha foi baseada na inspecção visual dos resultados 

produzidos pelos dois métodos. 

4.2) Classificação não supervisionada 

Foi também efectuada uma classificação do tipo não supervisionada usando 

o algoritmo das “k-médias”. Os parâmetros utilizados estão apresentados na 

figura 66 e o resultado na figura 67. 
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Figura 66 – Parâmetros do método das “K-médias”. 

   

Figura 67 – Resultado da classificação não supervisionada (método das “K-médias”), à 

esquerda a imagem de 2006 e à direita a imagem de 2000. 

Análise dos resultados 

Como seria de esperar, este método não permite identificar e classificar 

correctamente as classes pretendidas. Podia-se ter testado outros algoritmos e 

ter testado diferentes parâmetros em cada algoritmo, mas é possível afirmar que 

os resultados não seriam muito diferentes. A dificuldade na identificação das 

áreas de treino, a baixa separabilidade entre algumas classes e mesmo os 

resultados da classificação supervisionada permitiam antever o mau desempenho 
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dos algoritmos de classificação não supervisionada. Para que este método de 

classificação pudesse ter um melhor desempenho era necessário, por exemplo, 

um maior número de bandas espectrais. No entanto o resultado é claramente 

melhor para a imagem de 2006 quando comparada com a imagem de 2000. 

4.3) Estimativa da variação das comunidades de barroeira e mexilhão 

entre as duas épocas (2000 e 2006) 

A estimativa da área ocupada pelas comunidades de barroeira e mexilhão foi 

efectuada para cada imagem com base no algoritmo de classificação 

supervisionada que produziu melhores resultados.  

Nas tabelas 7 e 8 são apresentados o número de pixeis e a área ocupada 

para as classes “mexilhão” e “barroeira”, para as imagens de 2006 (ID 6) e 2000   

(ID 2), respectivamente. 

Classe Número de pixeis Área ocupada (m2) 

barroeira 478.028 11.042 

mexilhão 718.576 16.599 

Tabela 7: Número de pixeis e área ocupada pelas classes “rocha”, “mexilhão” e “barroeira” 

na imagem de 2006 (ID 6). 

Classe Número de pixeis Área ocupada (m2) 

barroeira 98.924 15.828 

mexilhão 88.964 14.234 

Tabela 8: Número de pixeis e área ocupada pelas classes “rocha”, “mexilhão” e “barroeira” 

na imagem de 2000 (ID 2). 

Estes resultados indicam que a área ocupada por barroeira diminuiu de 

2000 para 2006 e a área ocupada pelo mexilhão aumentou ligeiramente. 

Para a barroeira o resultado era o esperando, no entanto, para o mexilhão 

Santos (2004) afirma que a diminuição da exposição da praia causada pela 

construção do quebramar destacado, parece ter conduzido a uma redução da 

biomassa de Mytilus galloprovincialis. 

Esta divergência de resultado pode dever-se possivelmente ao facto da 

imagem de 2000 não apresentar as melhores condições para um estudo deste 
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tipo. Além de não se saber o dia e a hora em que foi captada (impossibilitando o 

conhecimento da maré) é visível que não se trata de maré baixa, o que 

provavelmente oculta parte das comunidades que pretendemos classificar.  

Também é importante referir que existiu alguma confusão na classificação 

da classe “rocha” (que contempla a rocha nua e a rocha coberta por organismo 

como lapas, cracas e algas), o que pode ser uma das fontes de erro da estimativa 

efectuada. 
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Considerações Finais 

A detecção remota é uma ferramenta valiosa na avaliação de superfícies em 

estudos das mais diversas áreas. No entanto, os resultados têm que ser 

interpretados de forma criteriosa. 

Este estudo, acima de tudo, demonstra a importância da qualidade das 

imagens na obtenção de resultados com significado. A imagem de 2006 tendo 

melhor qualidade, obteve um parâmetro Kappa (K) superior o que significa que as 

áreas obtidas na imagem de 2006 têm maior probabilidade de corresponder à 

realidade. 

A metodologia mais correcta para estudos deste género é sem duvida 

programar a captação das imagens tendo em conta o que se pretende 

contabilizar ou analisar. Um tipo de imagens que não foi explorada, mas que em 

estudos relacionados com cobertura biológica podem apresentar resultados 

muito interessantes, são as imagens com registo na região dos infra-vermelhos. 

Aliás, todo o espectro electromagnético pode ser explorado. 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que o quebramar teve um 

impacto muito acentuado no transporte de sedimentos e que houve um ligeiro 

aumento da cobertura de mexilhão e uma diminuição da área ocupada por 

barroeira. No entanto deve ter-se em atenção que foi difícil arranjar imagens da 

praia da Aguda para as épocas desejadas e a qualidade de algumas imagens não 

era a ideal. 

A detecção remota, também se revela muito útil na monitorização 

ambiental, pelo que seria interessante programar captação de imagens da praia 

da Aguda e análise das mesmas, pelo menos uma vez por ano. Esta será uma 

temática que gostaria de abordar no futuro. 
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Anexo A



 

A1 

ANO MÊS DIA HORA 
ALTURA DA 

MARÉ (m) 
CLIMA 

10 9:53 0,1 CL 

11 10:36 0,2 MN Março 

12 11:19 0,4 PN 

9 10:12 0,3 MN 

1997 

Abril 
10 10:53 0,5 Nu 

1 10:38 0,2 CL 

2 11:23 0,4 PN 

30 10:16 0,2 Ag 
Março 

31 11:01 0,4 PN 

1998 

Abril 29 10:40 0,5 SR 

19 09:50 0,2 CL 

20 10:32 0,3 CL Março 

21 11:15 0,4 CL 

16 09:45 0,2 MN 

17 10:27 0,2 SR 

18 11:11 0,3 MN 
Abril 

19 11:57 0,4 PN 

16 10:07 0,2 Tr 

17 10:53 0,3 MN 

1999 

Maio 

18 11:41 0,5 MN 

9 10:48 0,5 CL 
Março 

10 11:27 0,6 PN 

7 11:25 0,4 MN 
Abril 

8 12:07 0,6 MN 

5 10:23 0,3 MN 

6 11:06 0,4 MN 

2000 

Maio 

7 11:53 0,6 MN 

11 09:59 0,2 Nu 
Março 

12 10:40 0,3 Nu 

8 9:54 0,2 MN 

9 10:34 0,3 PN 

10 11:12 0,4 PN 

11 11:50 0,6 PN 

2001 

Abril 

25 10:43 0,5 SR 

1 10:17 0,2 PN 

2 11:00 0,3 Ag 

3 11:45 0,5 MN 

29 10:00 0,1 CL 

30 10:52 0,1 PN 

Março 

31 11:34 0,3 PN 

1 12:17 0,5 PN 

28 10:28 0,2 MN 

29 11:10 0,4 Ch 

2002 

Abril 

30 11:53 0,6 CL 

Tabela A1 (continua) – Datas entre 1997 e 2007 em que se verificou maré baixa por volta 
das 12h00.



 

A2 

ANO MÊS DIA HORA 
ALTURA DA 

MARÉ (m) 
CLIMA 

19 9:41 0,2 Nu 

20 10:21 0,2 Nu 

21 11:03 0,3 PN 
Março 

22 11:46 0,5 Nu 

17 10:15 0,1 Nu 

18 10:57 0,2 Nu Abril 

19 11:40 0,3 MN 

17 10:36 0,3 SR 

2003 

Maio 
18 11:22 0,5 Nu 

8 9:47 0,2 MN 

9 10:22 0,2 MN 

10 11:00 0,3 Ag 

11 11:40 0,5 Ag 

Março 

23 10:14 0,4 SR 

5 9:42 0,2 MN 

6 10:18 0,1 MN 

7 10:56 0,1 CL 

8 11:36 0,2 PN 

Abril 

9 12:20 0,5 PN 

5 9:52 0,1 Ag 

6 10:34 0,1 Ag 

7 11:19 0,3 Ag 

2004 

Maio 

8 12:08 0,5 PN 

12 10:10 0,3 Ag 

13 10:47 0,5 MN 2005 Março 

29 11:52 0,6 Ag 

1 10:05 0,1 PN 

2 10:45 0,2 Ch 

3 11:24 0,4 Ch 

29 10:00 0,2 Ch 

30 10:40 0,2 Ch 

Março 

31 11:18 0,3 Ag 

2006 

Abril 1 11:56 0,5 Ch 

20 9:54 0,2 PN 

21 10:33 0,3 PN Março 

22 11:13 0,5 MN 

18 10:29 0,3 CL 

2007 

Abril 
19 11:10 0,4 Ag 

Tabela A1 (continuação) – Datas entre 1997 e 2007 em que se verificou maré baixa por 
volta das 12h00. 

Céu Limpo CL Aguaceiros Ag 

Pouco Nublado PN Chuva Ch 

Nublado Nu Trovoada Tr 

Muito Nublado MN Sem Registo SR 

Tabela A2 – Legenda. 



 

A3 

ANO MÊS DIA HORA 
ALTURA DA 

MARÉ (m) 
CLIMA 

1997 Março 10 9:53 0,1 CL 

1998 Março 1 10:38 0,2 CL 

19 09:50 0,2 CL 

20 10:32 0,3 CL 1999 Março 

21 11:15 0,4 CL 

2000 Março 9 10:48 0,5 CL 

Março 29 10:00 0,1 CL 
2002 

Abril 30 11:53 0,6 CL 

2004 Abril 7 10:56 0,1 CL 

2007 Abril 18 10:29 0,3 CL 

Tabela A3 – Datas da tabela A1 em que se verificaram boas condições climatéricas. 

 

 BAIXA-MAR 
DATA HORA ALTURA (m) 
13-01-2003 04h59 1,45 

07-08-2003 04h56 1,14 

16-05-2004 08h05 0,78 

04-09-2005 10h04 0,74 

08-02-2006 05h44 1,32 
 

Tabela A4 – Datas das imagens QuickBird. 

 

 BAIXA-MAR 
DATA HORA ALTURA (m) 
24-12-2001 03h37 1,49 

07-07-2003 03h13 0,96 

25-06-2004 02h43 1,13 

01-11-2004 10h55 1,01 

03-06-2005 07h13 0,88 

23-03-2008 09h42 0,60 

Tabela A5 – Datas das imagens 

IKONOS®. 
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Anexo C



 

C1 

1. “Parallelpiped (with Maximum Likelihood Tie Resolution)” – ID 6 

Name Code Pixels %Image Thres Bias 

nada 1 0 0.00 3.00 1.00 

agua 2 1083889 10.64 3.00 1.00 

areia seca 3 265818 2.61 3.00 1.00 

areia humida 4 546372 5.36 3.00 1.00 

barroeira 5 478028 4.69 3.00 1.00 

mexilhao 6 718576 7.05 3.00 1.00 

rocha 7 716601 7.03 3.00 1.00 

NULL 0 6381550 62.62 

Total 10190834 100.00 

CONFUSION MATRIX 

Name Code Pixels 0 1 2 3 4 5 6 7 

nada 1 1342047 1.16 98.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

agua 2 206577 0.33 0.01 95.34 0.02 0.00 0.00 0.83 3.47 

areia seca 3 17882 12.76 0.01 0.02 84.38 0.50 0.16 0.02 2.15 

areia humida 4 46180 0.00 0.00 0.00 0.55 97.82 1.46 0.00 0.16 

barroeira 5 283 0.00 0.00 0.00 0.35 2.83 90.46 2.12 4.24 

mexilhao 6 961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 88.66 9.47 

rocha 7 3240 0.00 0.00 0.03 7.25 0.00 4.23 36.48 52.01 

Average accuracy = 86.79 % 

Overall accuracy = 98.10 % 

KAPPA COEFFICIENT = 0.98096 

2. “Minimum Distance” – ID 6 

Name Code Pixels %Image Thres Bias 

nada 1 6406225 62.86 3.00 1.00 

agua 2 1221778 11.99 3.00 1.00 

areia seca 3 316992 3.11 3.00 1.00 

areia humida 4 654622 6.42 3.00 1.00 

barroeira 5 364416 3.58 3.00 1.00 

mexilhao 6 816547 8.01 3.00 1.00 

rocha 7 410254 4.03 3.00 1.00 

NULL  0 0 0.00



 

C2 

Total 10190834 100.00 

CONFUSION MATRIX   

Name Code Pixels 0 1 2 3 4 5 6 7 

nada 1 1342047 1.08 98.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

agua 2 206577 0.00 0.75 86.48 1.50 2.07 3.10 2.65 3.45 

areia seca 3 17882 12.68 0.68 0.01 82.09 4.17 0.29 0.02 0.06 

areia humida 4 46180 0.00 0.00 0.00 5.13 94.04 0.83 0.00 0.00 

barroeira 5 283 0.00 0.00 2.47 0.35 8.48 65.72 5.65 17.31 

mexilhao 6 961 0.00 0.00 13.84 0.00 0.00 0.62 77.42 8.12 

rocha 7 3240 0.00 0.65 12.41 3.15 9.91 22.84 26.42 24.63 

Average accuracy = 75.62 % 

Overall accuracy = 96.84 % 

KAPPA COEFFICIENT = 0.96844 

3. “Maximum Likelihood” – ID 6 

Name Code Pixels %Image Thres Bias 

nada 1 6304473 61.86 3.00 1.00 

agua 2 1077698 10.58 3.00 1.00 

areia seca 3 264047 2.59 3.00 1.00 

areia humida 4 530057 5.20 3.00 1.00 

barroeira 5 489013 4.80 3.00 1.00 

mexilhao 6 715758 7.02 3.00 1.00 

rocha 7 809788 7.95 3.00 1.00 

NULL 0 0 0.00 

Total 10190834 100.00 

CONFUSION MATRIX   

Name Code Pixels 0 1 2 3 4 5 6 7 

nada 1 1342047 1.08 98.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 

agua 2 206577 0.00 0.01 95.28 0.02 0.00 0.00 0.79 3.90 

areia seca 3 17882 12.68 0.01 0.02 83.93 0.43 0.23 0.02 2.68 

areia humida 4 46180 0.00 0.00 0.00 0.50 96.97 1.93 0.00 0.61 

barroeira 5 283 0.00 0.00 0.00 0.35 2.83 90.46 2.12 4.24 

mexilhao 6 961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 88.66 9.47 

rocha 7 3240 0.00 0.00 0.00 7.04 0.00 4.23 36.45 52.28 

Average accuracy = 86.63 %



 

C3 

Overall accuracy = 98.06 % 

KAPPA COEFFICIENT = 0.98059 

1. “Parallelpiped (with Maximum Likelihood Tie Resolution)” – ID 2 

Name Code Pixels %Image Thres Bias 

agua 1 291990 38.82 3.00 1.00 

areia seca 2 19958 2.65 3.00 1.00 

areia humida 3 53237 7.08 3.00 1.00 

barroeira 4 98555 13.10 3.00 1.00 

mexilhao 5 69483 9.24 3.00 1.00 

rocha 6 55853 7.43 3.00 1.00 

NULL 0 -1015051 -134.95 

Total 752177 100.00 

CONFUSION MATRIX   

Name Code Pixels 0 1 2 3 4 5 6 

agua 1 31557 0.04 95.86 0.02 0.00 2.88 0.80 0.39 

areia seca 2 1904 0.42 0.00 99.26 0.00 0.00 0.00 0.32 

areia humida 3 1624 0.00 0.00 0.31 98.77 0.25 0.00 0.68 

barroeira 4 114 0.00 2.63 0.00 0.00 77.19 18.42 1.75 

mexilhao 5 5499 0.18 3.18 0.04 0.00 37.84 52.28 6.47 

rocha 6 250 0.00 0.00 0.40 2.00 4.40 1.20 92.00 

Average accuracy = 85.90 % 

Overall accuracy = 90.21 % 

KAPPA COEFFICIENT = 0.76289 

2. “Minimum Distance” – ID 2 

Name Code Pixels %Image Thres Bias 

agua 2 251083 33.38 3.00 1.00 

areia seca 3 172301 22.91 3.00 1.00 

areia humida 4 45736 6.08 3.00 1.00 

barroeira 5 95064 12.64 3.00 1.00 

mexilhao 6 98212 13.06 3.00 1.00 

rocha 7 89781 11.94 3.00 1.00 

NULL 0 0 0.00 

Total 752177 100.00



 

C4 

CONFUSION MATRIX   

Name Code Pixels 0 1 2 3 4 5 6 

agua 1 31557 0.00 73.27 0.17 0.03 17.35 3.38 5.79 

areia seca 2 1904 0.00 0.00 99.95 0.05 0.00 0.00 0.00 

areia humida 3 1624 0.00 0.74 1.66 93.53 0.00 0.00 4.06 

barroeira 4 114 0.00 19.30 0.00 0.00 44.74 35.09 0.88 

mexilhao 5 5499 0.00 18.80 0.18 0.04 21.28 54.61 5.09 

rocha 6 250 0.00 11.20 6.00 6.00 1.60 0.40 74.80 

Average accuracy = 73.48 % 

Overall accuracy = 72.74 % 

KAPPA COEFFICIENT = 0.48183 

3. “Maximum Likelihood” – ID 2 

Name Code Pixels %Image Thres Bias 

agua 2 291225 38.72 3.00 1.00 

areia seca 3 129752 17.25 3.00 1.00 

areia humida 4 58679 7.80 3.00 1.00 

barroeira 5 98924 13.15 3.00 1.00 

mexilhao 6 88964 11.83 3.00 1.00 

rocha 7 84633 11.25 3.00 1.00 

NULL 0 0 0.00 

Total 752177 100.00 

CONFUSION MATRIX   

Name Code Pixels 0 1 2 3 4 5 6 

agua 1 31557 0.00 95.92 0.00 0.00 2.88  0.85 0.35 

areia seca 2 1904 0.00 0.00 99.68 0.00 0.00 0.00 0.32 

areia humida 3 1624 0.00 0.00 0.25 98.83 0.25 0.00 0.68 

barroeira 4 114 0.00 2.63 0.00 0.00 77.19 18.42 1.75 

mexilhao 5 5499 0.00 3.16 0.00 0.00 37.88 52.45 6.51 

rocha 6 250 0.00 0.00 0.40 2.00 4.40 1.60 91.60 

Average accuracy = 85.95 % 

Overall accuracy = 90.29 % 

KAPPA COEFFICIENT = 0.76469 




