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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar a influência da umidade do solo no 

comportamento espectral de parcelas de solo exposto, com ênfase para os intervalos do 

espectro que correspondem às bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 do LANDSAT -TM. Utilizou-se para 

tanto a técnica de Espectrorradiometria de campo, onde, para coleta das respostas 

espectrais foi empregado o espectrorradiômetro GER 2600, que coleta medidas 

radiométricas no intervalo de 350 a 2500 nm. 

Os trabalhos de campo (coleta de respostas espectrais e amostras para análise em 

laboratório) foram realizados na estação Hidrometeorológica da Universidade de Brasília, 

cujo solo pertence à classe Latossolos.  

Os intervalos espectrais de 329,14 a 399,03; 896,63 a 999,7; 1352,03 a 1459,56 e 

1814,24 a 2002,33 nm, não puderam ser avaliados em função de interferências, 

ocasionando ruídos, nas respostas espectrais. Tais interferências foram associadas a uma 

limitação no desempenho do equipamento quando a radiação incidente é reduzida a um 

determinado nível. 

Observou-se que a reflectância espectral do solo está inversamente relacionada com 

o seu teor de umidade. Os resultados encontrados indicaram que a percentagem de 

redução no valor da reflectância de parcelas de solo úmido, quando comparada com a 

reflectância de uma parcela de solo seco, cresce gradativamente com o aumento da 

umidade. 

Para um aumento de 26,40% na umidade do solo superficial observou-se uma 

redução média no valor da reflectância da ordem de 50% e 20% de redução para um 

aumento de 6% na umidade do solo. 

Foram encontrados coeficientes de correlação entre umidade e reflectância de 0,88 

no intervalo correspondente à banda 1 do LANDSAT -TM; 0,95 para a banda 2; 0,96 para as 

bandas 3 e 5, 0,97 para a banda 4 e 0,98 para a banda 7. O modelo exponencial 

representou melhor a relação entre umidade do solo e reflectância espectral nos intervalos 

correspondentes às bandas 3, 4, 5 e 7.  

Os resultados sugeriram um indício de correlação entre umidade do solo e a resposta 

espectral da vegetação sobre o mesmo. Foram encontrados coeficientes de correlação entre 

umidade do solo e reflectância da vegetação de 0,95 no intervalo correspondente à banda 1 

e 0,91 para o infravermelho próximo. 

 

 

 

 



 vii 

ABSTRACT 

 

This work had as main objective to evaluate the influence of the soil moisture in the 

spectral behavior of bare soil with emphasis for the intervals of the spectrum that correspond 

to the bands 1, 2, 3, 4, 5 and 7 of LANDSAT-TM. It was used the technique of field 

Espectrorradiometric, where, for collection of the spectral signature the GER 2600 

espectroradiometer was used, that collects radiometics measurements in the interval of 350 

to 2500 nm. 

The field works (collection of spectral signature and sampling for analysis in 

laboratory) was conducted in the Hydrometeorological Station of the Universidade de 

Brasília. The local soil to the Latossolos class. 

The spectral ranges from 329.14 to 399.03; 896.63 to 999.7; 1352.03 to 1459.56 and 

1814.24 to 2002.33 nm, could not be appraised due to interferences, causing noises in the 

spectral signature. Such interferences were associated to limitation in equipment 

performance when the incident radiation is reduced at a certain level. 

It was observed here that the spectral reflectance of the soil is inversely related to its 

moisture level. The results found indicated that the percentage reduction in the reflectance of 

the humid soil, when compared to the reflectance of a dry soil, grdualy incleases with the 

increase of the moisture. 

For na increase of 26.40% in the soil surface moisture it was observad that average 

reductyon in the reflectance was about 50% and a reduction of 20% for increase of 6% in the 

soil moisture. 

It was found correlation coefficients between moisture and reflectance of 0.88 in the 

interval corresponding to the band 1 of LANDSAT-TM; 0,95 for the band 2; 0,96 for the 

bands 3 and 5, 0,97 for the band 4 and 0,98 for the band 7. The exponential model 

represented better the relationship between soil moisture and spectral reflectance in the 

intervals corresponding to the bands 3, 4, 5 and 7. 

The results suggested a indicium of correlation between soil moisture and the spectral 

signature of the vegetation grown on it. Also, it was found correlation coefficients between 

moisture of the soil and reflectance of the vegetation of 0,95 in the interval corresponding to 

the band 1 and 0,91 for the near infrared. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Nas pesquisas voltadas para o conhecimento das características da cobertura 

superficial terrestre normalmente adota-se o sistema convencional de coleta de dados. 

Nesse sistema, amostras de uma certa propriedade são coletadas pontualmente no terreno, 

e nas análises são tidas como representativas daquela propriedade, que é então 

considerada como uniformemente distribuídas na região em estudo. 

No entanto, uma das características principais da cobertura superficial é a grande 

variabilidade e heterogeneidade de suas propriedades. Atentos para este fato, a partir dos 

anos sessenta, com o surgimento da técnica de sensoriamento remoto, os cientistas 

passaram a utilizá-la como instrumento nos estudos ambientais, principalmente nas áreas 

de geografia, geologia, engenharia civil, meteorologia e agricultura. 

A técnica de sensoriamento remoto tem grande vantagem sobre os sistemas 

convencionais de coleta de dados, uma vez que permite o monitoramento simultâneo de 

grandes áreas, possibilitando obter dados espacialmente distribuídos. Estes dados 

espacialmente distribuídos permitem elaborar estudos mais consistentes e melhor 

representatividade das informações sobre a área em estudo. 

Em sensoriamento remoto são considerados três níveis de coleta de dados definidos 

como nível orbita, nível de aeronave e nível terrestre (campo ou laboratório). 

A radiometria e a espectrorradiometria, o sensoriamento remoto a nível de campo ou 

laboratório, permitem a obtenção das informações sobre os alvos da superfície terrestre em 

condições naturais ou controladas. Essas informações quando adequadamente coletadas 

apresentam-se sem interferências, permitindo, assim, o melhor conhecimento das 

propriedades dos alvos, o que viabiliza uma melhor utilização das informações obtidas via 

sensores remotos espaciais. 

Conhecer o processo de interação da radiação eletromagnética com o solo, a água e 

a vegetação, principais alvos que compõe a paisagem terrestre, é um conhecimento básico, 

fundamental em grande parte dos estudos em sensoriamento remoto. 

No Brasil há pouca disponibilidade de dados relativos ao comportamento espectral 

dos solos tropicais, entre as pesquisas mais recentes destacam-se: Epiphanio e Formaggio 

(1982), Formaggio (1983), Epiphanio et al. (1987), Epiphanio et al. (1992); Madeira Netto 

(1993); Valeriano et al. (1995) e Formaggio et al. (1996). 

Formaggio et al. (1996) comentam a importância dos estudos do comportamento 

espectral dos solos. Segundo eles, o levantamento, a catalogação, a experimentação, a 

formação de bibliotecas espectrais de referência juntamente com o conhecimento do 
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comportamento espectral dos principais solos brasileiros, são subsídios necessários para as 

atuais e vindouras atividades de sensoriamento do País. 

Outro ponto importante destas pesquisas, conforme dizem os autores acima citados, 

deve-se ao fato de que os solos são de grande ocorrência na superfície terrestre, 

contribuindo significativamente no sinal eletromagnético refletido pela maioria dos alvos 

naturais. 

O avançado desenvolvimento tecnológico dos sensores colocados abordo das 

plataformas espaciais, como os sensores com resolução espectral de dezenas de bandas, 

oferecem cada vez mais informações completas da superfície terrestre. A utilização plena 

desses dados exige um conhecimento cada vez mais detalhado das características 

espectrais dos alvos da superfície terrestre. 

O conhecimento do comportamento espectral do solo, incluindo as variáveis que 

interferem nesse comportamento, de que forma e em quais intervalos espectrais elas 

influenciam, são informações que dão subsídios para a boa aplicabilidade dos dados obtidos 

via sensoriamento remoto orbital. 

A umidade do solo apresenta grande variabilidade espacial e tem uma grande 

parcela de contribuição para as alterações das respostas espectrais dos solos. 

 

 

1.1 - OBJETIVOS 

 

O objetivo principal que norteou o desenvolvimento desta pesquisa está voltado para 

o emprego da espectrorradiometria de campo como suporte em pesquisas que visam o 

conhecimento das características da cobertura superficial terrestre a partir de sensoriamento 

remoto em nível orbital. 

Nesse sentido propôs-se nesta pesquisa avaliar, para uma classe de solo do Distrito 

Federal, a influência do teor de umidade do solo na resposta espectral de parcelas de solo 

exposto. Avaliou-se também, como objetivo secundário, a influência da umidade do solo na 

resposta espectral da cobertura vegetal sobre esse solo em diferentes parcelas. 

Como instrumento de coleta das respostas espectrais em campo foi utilizado o 

espectrorradiômetro GER 2600, que faz medidas de radiância e reflectância no intervalo de 

350 a 2500 nm. Nesse intervalo espectral avaliado, as análises foram realizadas com ênfase 

para os intervalos correspondentes às bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 do satélite LANDSAT -TM. 
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1.2 - ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Os capítulos seguintes desta dissertação estão estruturados da seguinte forma: 

Capítulo 2 - é apresentado uma revisão bibliográfica onde discute-se os princípios 

básicos da técnica de Sensoriamento Remoto; 

Capítulo 3 - apresenta uma revisão bibliográfica acerca das características espectrais 

dos solos, com ênfase sobre os parâmetros que influenciam a sua resposta espectral; 

Capítulo 4 - contêm todos os métodos laboratoriais e de campo empregados nesta 

pesquisa; 

Capitulo 5 - faz a apresentação e análise dos resultados obtidos; 

Finalizando esta dissertação estão sintetizadas as principais conclusões obtidas na 

pesquisa. 
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2 - SENSORIAMENTO REMOTO 

 

Sensoriamento remoto é definido como uma ciência ou arte de obter informações 

sobre a superfície terrestre, incluindo objetos, áreas ou fenômenos, sem entrar em contato 

com os objetos, áreas ou fenômenos observados. Os dados da superfície terrestre coletado 

pelos sensores remotos é a energia refletida. Diferentes alvos possuem diferentes formas de 

refletir a energia incidente, fato esse que permite a diferenciação entre os diversos alvos 

presentes em uma cena. 

Os sensores são os equipamentos utilizados na captura da energia proveniente dos 

alvos. Em sistemas de sensoriamento remoto, tais sensores são compostos de sistemas 

fotográficos ou óptico-eletrônicos capazes de detectar e registrar, sob forma de imagem ou 

não, o fluxo de energia radiante refletido ou emitido por objetos distantes (INPE,1998a). 

O sistema de aquisição de dados em sensoriamento remoto é composto de quatro 

partes básicas: a fonte de radiação, o caminho atmosférico, o alvo e o sensor (Swain e 

Davis, 1978). 

As imagens de sensoriamento remoto são constituídas por um arranjo de elementos 

sob a forma de uma malha ou grid. Cada célula dessa malha tem sua localização definida 

por um sistema de coordenadas do tipo “linha e coluna”, representados por X e Y, tendo sua 

origem, por convenção, no canto superior esquerdo. O nome dado a essas células é pixel 

(picture element). 

Cada célula apresenta também um atributo numérico z, que indica o nível de cinza 

naquela célula. Esse valor, do nível de cinza, representa a intensidade de energia 

eletromagnética medida pelo sensor para a área da superfície correspondente ao pixel. A 

área da superfície terrestre, que corresponde a cada pixel, define a resolução espacial do 

sensor, por exemplo, o sensor TM do LANDSAT-5 tem uma resolução de 30x30 metros do 

terreno para as bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7. 

No estudo do comportamento espectral dos alvos deve-se considerar as 

interferências sofridas no caminho percorrido pela radiação, desde a fonte até o sensor. 

Nesse sentido o sensoriamento remoto a nível de campo, radiometria ou 

espectrorradiometria, é mais indicado, uma vez que as propriedades dos alvos bem como 

dos fatores que interferem em suas respostas espectrais podem ser melhor controladas. 
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2.1 - FONTES E NATUREZA DA ENERGIA ELETROMAGNÉTICA 

 

As fontes de radiação eletromagnética podem ser divididas em naturais (Sol, Terra, 

Radioatividade) e artificiais (Radar, Laser, etc.). O que caracteriza cada fonte é o seu 

espectro de emissão, que pode ser contínuo ou distribuído em faixas discretas 

(INPE,1998a). 

De todas as possíveis formas de energia disponíveis para o sensoriamento remoto, 

uma de especial importância é a energia radiante ou energia eletromagnética, que é a única 

que não necessita de um meio material para se propagar (INPE,1998a). 

Qualquer objeto emite energia eletromagnética, cuja quantidade depende da 

natureza do objeto, principalmente da temperatura (Steffen, 1996). 

O sol é a principal fonte de energia para os sensores remotos. A maior parte da 

energia disponível na terra é proveniente do sol, de onde se propaga na forma de radiação 

eletromagnética distribuída continuamente numa faixa que vai dos raios-X até a região de 

microondas, concentrando-se no intervalo de 350 a 2500 nm (INPE, 1998a). A energia 

proveniente do sol, ao interagir com as diversas substâncias da superfície da terra, origina 

uma série de fenômenos (reflexão, absorção, transmissão, luminescência, aquecimento, 

etc.), que são investigados pelo sensoriamento (Lillesand e Kiefer, 1994). 

O fluxo total de energia solar no topo da atmosfera é em torno de 1400 J m-2S-1. 

Entretanto, em função de atenuações sofridas por causa dos constituintes atmosféricos 

(vapor d’água, partículas dispersas, nuvens, etc.), essa quantidade total de energia é 

reduzida para valores em torno de 980 a 1190 J m-2S-1 (Szeicz, 1974; Gardner et al., 1985, 

apud Moreira 1997). A Figura 2.1 representa graficamente a energia radiante do sol que 

incide sobre a Terra. Na ordenada é apresentada a irradiância espectral, que é o fluxo 

radiante por unidade de área e comprimento de onda, e na abcissa está a variação do 

comprimento de onda. 

Analisando o gráfico da Figura 2.1, duas considerações fundamentais podem ser 

feitas. Primeiramente, observa-se que o máximo de energia solar disponível para o 

sensoriamento remoto na superfície terrestre encontra-se na região visível do espectro 

eletromagnético, que compreende os comprimentos de onda no intervalo de 400 a 7000 nm. 

Outra observação é a existência na atmosfera de regiões bem definidas do 

comportamento da radiação solar, ou seja, regiões onde a atmosfera apresenta-se opaca, 

não permitindo a passagem da radiação eletromagnética, denominadas de “bandas de 

absorção atmosférica”, e regiões onde a atmosfera se faz transparente à radiação 

eletromagnética, denominadas “janelas atmosféricas” (Novo, 1992). 

No caso de satélites utilizados em sensoriamento remoto, sua faixa espectral de 

funcionamento é definida em função das janelas atmosféricas. 
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Figura 2.1 - Curva de irradiância solar 

Fonte: Novo (1992) 

 

As ondas eletromagnéticas podem ser caracterizadas pelo seu comprimento de onda 

(λ ) e freqüência (f), que relacionam-se com a velocidade de propagação pela fórmula: 

 

 fc .λ=  (2.1) 

Onde, 

c = velocidade da luz, (m/s) 

λ = comprimento de onda, (m) 

f = freqüência, (Hz.) 
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Existe uma outra teoria sobre a forma de propagação da radiação eletromagnética, é 

a teoria quântica, proposta por Max Planck em 1900, segundo a qual a energia é emitida, 

absorvida ou propagada não de modo contínuo, mas sim em pequenas parcelas discretas, 

chamadas quanta ou fotons. É bastante útil quando se trata de processos de absorção ou 

emissão e para pequenos comprimentos de onda (Epiphanio et al. 1992). 

A energia de um quantum, diretamente proporcional à freqüência, é dada pela 

equação: 

 

 fhQ .=  (2. 2) 

 

Onde,  

Q = energia de um quantum, (J) 

h = constante de Planck = 6.626 *10-3 (J x s) 

f = freqüência, (Hz) 

 

As equações (2.1) e (2.2) podem ser relacionadas da seguinte forma: 

 
λ

=
ch

Q
.

 (2 3) 

Da equação (2.3) pode-se concluir que maior quantidade de energia está associada a 

menores comprimentos de onda (Lillesand e Kiefer, 1994). 

Isso tem um significado muito importante nos sistemas de sensoriamento remoto, 

pois sistemas operando em longos comprimentos de onda deverão visar uma grande área 

da superfície terrestre para registrar um sinal de energia, uma vez que a esses longos 

comprimentos de onda está associada a baixa emissão de energia. 

 

 

2.2 - O ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO 

 

Entre as diversas características físicas que constituem a radiação eletromagnética, 

freqüência e comprimento de onda são as que podem caracterizar as diversas formas de 

radiação eletromagnética existentes. 

O espectro eletromagnético pode ser entendido como uma representação organizada 

dos diferentes tipos de radiação eletromagnética. Esse espectro é subdividido em faixas, 

representando regiões que possuem características peculiares em termos dos processos 

físicos geradores de energia em cada faixa ou, mecanismos físicos de detecção dessa 
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energia (Steffen 1996). Na Figura 2.2 está uma representação esquemática do espectro 

eletromagnético. 

 

Figura 2.2 – O espectro Eletromagnético 

Fonte: Moreira (1997) 

 

Os comprimentos de onda de maior interesse para o sensoriamento remoto são os 

comprimentos de onda ópticas, que se estendem de 300 a 15000 nm (Swain e Davis, 1978). 

Nessa faixa os componentes ópticos de reflexão e refração, como lentes, espelhos, prismas, 

etc. são utilizados para coletar e reorientar a radiação (INPE 1998b). A Figura 2,3 

representa um esquema do espectro óptico e suas subdivisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 - Representação esquemática do Espectro Óptico 

Fonte: Swain e Davis (1978) 

Comprimentos de ondas 

Reflectivas Termal ou 
Emissivas 

    Iv  

próximo 
Visível Iv médio 

Iv distante 

300   380         720     1300                     3000                                 7000                            15000 

Comprimento de onda (nm) 
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A região entre 380 e 3000 nm é denominada porção reflectiva do espectro, nessa 

região a energia captada é principalmente a radiação originária do sol refletida pelos objetos 

da superfície terrestre. Dentro da região reflectiva existem os comprimentos de onda visível 

e os infravermelho-reflectivas (Swain e Davis, 1978). 

Os comprimentos de onda do visível estendem-se de 380 a 720 nm, compreende a 

região cujas radiações podem ser observadas pelo sistema visual humano. Essa faixa de 

comprimentos de onda é de fundamental importância para o sensoriamento remoto, uma 

vez que as imagens ai obtidas apresentam excelente correlação com a experiência visual do 

intérprete (INPE, 1998a). 

A porção infravermelho-reflectiva subdivide-se em infravermelho próximo, 

compreendendo o intervalo de 720 a 1300 nm, e infravermelho médio, o intervalo de 1300 a 

3000 nm. O intervalo de 6000 a 15000 é denominado infravermelho distante. 

As radiações que correspondem ao infravermelho próximo podem ser encontradas 

em quantidade bastante significativa no fluxo da radiação solar direta, por outro lado, as 

radiações do infravermelho médio e distante estão relacionadas com os fenômenos de 

emissão de radiação termal pelos objetos (Steffen e Moraes, 1995). 

No intervalo de 3000 a 7000 nm os efeitos atmosféricos, absorção e espalhamento, 

limitam a utilização da radiação para aplicação em sensoriamento remoto (Swain e Davis, 

1978). 

 

 

2.3 - INTERAÇÃO DA ENERGIA COM OS ALVOS DA SUPERFÍCIE TERRESTRE 

 

Quando a energia eletromagnética incide sobre um alvo da superfície terrestre, três 

interações fundamentais ocorrem entre a energia e o alvo: pode ser parcialmente refletida, 

absorvida e transmitida, sendo que as propriedades intrínsecas de cada objeto é que 

definem a percentagem de cada fração em que o fluxo é subdividido (Lillesand e Kiefer, 

1994). Tal fato permite a distinção entre os diferentes tipos de objetos presentes em uma 

mesma imagem de sensoriamento remoto. A Figura 2.4 apresenta esquematicamente a 

interação de um fluxo incidente sobre um corpo d’água. 

As percentagens de energia refletida, absorvida e transmitida variam muito para 

diferentes comprimentos de ondas, sendo assim, dois alvos podem ser praticamente 

indistintos em determinado intervalo do espectro e serem completamente diferentes em 

outro. É essa variação que resulta no efeito visual da cor na porção visível do espectro. Um 

objeto é visto verde quando o mesmo reflete mais intensamente na porção verde do 

espectro, o mesmo acontece com a cor azul, quando um objeto reflete mais intensamente 
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na porção azul (Lillesand e Kiefer, 1994). Portanto a variação da intensidade de energia 

refletida pelos objetos é que os distingue entre si. 

 

Energia transmitida

Energia refletida

Energia incidente

Energia absorvida

 

 

Figura 2.4 - Interações básicas entre a energia eletromagnética e um alvo da superfície 

terrestre . 

Fonte: Modificada de Lillesand e Kiefer (1994) 

 

Aplicando o princípio de conservação de energia, a inter-relação entre essas três 

porções de energia é assim definida: 

 

 tari φ+φ+φ=φ  (2.4) 

Onde, 

φ i – energia incidente 

φ r – energia refletida 

φa – energia absorvida 

φ t – energia transmitida 

 

Normalizando a equação 2.4, em relação ao fluxo incidente, tem-se: 

 

 σ+α+ρ=1  (2.5) 
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Onde as razões adimensionais ρ , α e σ representam, respectivamente, a 

reflectância, a absorbância e a transmitância e são consideradas propriedades radiométricas 

dos objetos analisados (Steffen, 1996). 

Grande parte dos sistemas de sensoriamento remoto operam na região do espectro 

em que a energia refletida predomina, daí a importância do conhecimento das propriedades 

de reflectância dos alvos da superfície terrestre. 

A reflectância dos objetos é governada pela forma que se processa a interação da 

radiação eletromagnética com a superfície dos objetos. Basicamente dois processos de 

interação podem ocorrer: interações macroscópicas, que são controladas pelas 

propriedades ópticas dos materiais, e as interações microscópicas, que ocorrem nos níveis 

atômicos e moleculares e está relacionada com a composição dos materiais (Menezes e 

Ferreira, 1995). 

Outro fator importante na análise do comportamento espectral dos alvos é a maneira 

geométrica que cada objeto possui de refletir a energia incidente, que é função da 

rugosidade da sua superfície. 

Existem duas maneiras extremas de como uma superfície pode refletir: pelas 

denominadas superfícies refletoras especulares, que têm características de superfícies 

planas, refletindo como espelho, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de 

reflexão; e pelo tipo de superfície denominada superfície refletora difusa ou Lambertiana, 

que caracteriza-se pelo fato de refletir uniformemente em todas as direções. 

Os alvos da superfície terrestre não são enquadrados em nenhuma das duas 

categorias anteriormente descritas, estão no intervalo entre ambas. 

A característica de reflectância dos alvos da superfície terrestre pode ser 

determinada em função da porção de energia incidente que é refletida. É denominada 

reflectância espectral ρ(λ) e determinada em função do comprimento de onda. 

Matematicamente pode ser expressa pela equação abaixo: 

 100
i

r .
)(

)(
)(

λφ
λφ=λρ  (2.6) 

Onde,  

φ r (λ) - é a energia do comprimento de onda λ refletida pelo objeto 

φ i (λ) - é a energia do comprimento de onda λ que incide sobre o objeto 

 

O gráfico da reflectância espectral de um alvo em função do comprimento de onda é 

denominado curva de reflectância espectral. Muitas experiências têm demonstrado que 

identificação, mapeamento e estudo de alguns alvos da superfície terrestre podem ser 

realizados conhecendo-se as suas características espectrais. Mostram também que alguns 
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alvos têm comportamento espectral bastante semelhante (difícil de serem separados 

quando presentes em uma imagem), assim, os estudos que buscam caracterizar 

espectralmente os alvos da superfície terrestre têm fundamental importância para a eficácia 

da utilização dos dados de sensoriamento remoto (Lillesand e Kiefer, 1994). 

 

 

2.3.1 - As medidas radiométricas 

 

Para avaliar o tipo de interação da radiação eletromagnética com um objeto da 

superfície terrestre, tem-se que realizar algumas medidas que nos informe sobre a 

quantidade de energia produzida pela fonte, a quantidade que foi atenuada pelo meio que 

se interpõe entre a fonte e o objeto e a quantidade de energia que o objeto absorveu. 

Além desses aspectos quantitativos, tem-se interesse em saber quais as regiões do 

espectro de radiação da fonte sofrem maior atenuação pelo meio antes de incidir sobre o 

objeto e em que região do espectro houve maior ou menor absorção (Novo 1992). 

A quantificação dos processos de interação da energia radiante com os objetos da 

superfície terrestre deve ser avaliada em função de sua distribuição espectral, e são 

denominadas grandezas radiométricas. A espectrorradiometria de campo tem como meta 

medir algumas dessas grandezas. 

Na Tabela 2.1 são apresentados os principais termos radiométricos utilizados em 

sensoriamento remoto. Nessa tabela, os quatro primeiros termos são quantidades 

radiométricas gerais usadas para descrever a radiação total da superfície terrestre. Energia 

radiante (Q) é uma grandeza radiométrica fundamental, ela indica a energia total radiante 

em todas as direções; fluxo radiante (Φ ) é a energia total radiante em todas as direções por 

unidade de tempo; exitância radiante (M) e irradiância (E) são grandezas radiométricas que 

expressam a densidade do fluxo radiante numa superfície. Irradiância é a razão entre o fluxo 

radiante que incide em uma amostra e a área dessa amostra, enquanto que a exitância é 

definida pela razão entre o fluxo radiante que deixa uma amostra e a área dessa amostra. 

Radiância é o fluxo radiante por unidade de ângulo que deixa uma fonte numa dada 

direção, por unidade de área perpendicular àquela direção. A radiância é um dos mais 

importantes termos radiométricos em sensoriamento remoto porque ela descreve de fato o 

que é medido pelo sensor (Curran 1985). 

Os três últimos termos da Tabela 2.1 são denominados de grandezas radiométricas 

espectrais por serem medidos em pequenos intervalos espectrais. A razão do valor obtido 

pela amplitude do intervalo corresponde ao valor medido da grandeza no próprio intervalo. 
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Tabela 2.1 - Termos radiométricos 

Quantidade Expressão Unidades 

Energia radiante (Q) - joule (J) 

Fluxo radiante (Φ ) dQ/dt watt (W) 

Exitância radiante (M) dΦ /dA (deixa) watt por metro quadrado - W /m2 

Irradiância (E) dΦ /dA (incide) watt por metro quadrado - W /m2 

Radiância (L) d2Φ / dΩ(dAcosθ) 
watt por metro quadrado por sterradiano 

- W /(m2.sr) 

Exitância radiante 

espectral (Mλ) 
dM/dλ (deixa) 

watt por metro quadrado por micrômetro 

- W /(m2.µm) 

Irradiância espectral (Eλ) dE/dλ (incide) 
watt por metro quadrado por micrômetro 

- W /(m2.µm) 

Radiância espectral (Lλ) dL/dλ 
watt por metro quadrado por sterradiano 

por micrômetro - W /(m2.sr.µm) 

Fonte: Swain e Davis (1978) 

 

O conjunto dos valores espectrais sucessivos de uma grandeza radiométrica é 

denominado espectro, e pode ser utilizado para a construção de gráficos que relacionam a 

amplitude espectral da grandeza com o correspondente comprimento de onda. Os espectros 

constituem descrições das propriedades dos alvos (Steffen et al. 1996). 

Segundo Steffen (1996) a qualidade de um radiômetro é normalmente indicada pelas 

suas resoluções (espacial, espectral e radiométrica) ou capacidade de realizar medidas 

detalhadas das grandezas radiométricas. 

Em sensoriamento remoto mede-se o fluxo radiante que deixa uma superfície 

extensa em direção a um sensor. Conseqüentemente, o que é medido normalmente é a 

radiância do alvo. 

A reflectância, como definido na equação (2.6), é descrita em função dos fluxos 

radiantes refletidos e incidentes. Milton (1987), comenta que a reflectância pode apresentar 

variações que dependem não apenas da natureza da superfície (lambertiana ou não), mas 

também em função da distribuição espacial e espectral dos fluxos envolvidos. 

A Figura 2.5 apresenta um exemplo dos parâmetros envolvidos na reflexão de uma 

superfície. A posição da fonte primária de radiação (sol) e do sensor são cada qual definida 

por dois ângulos, o ângulo com a vertical (o ângulo zênite, θ) e o ângulo medido no plano 

horizontal de uma direção de referência (Φ ). A energia proveniente do sol e a energia 

refletida para o sensor podem ser consideradas como confinadas em dois pequenos 

ângulos sólidos (dωi e dωr) (Milton, 1987). 
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O ângulo sólido descreve a convergência ou divergência angular, em três dimensões, 

do fluxo radiante dirigido a uma superfície ou proveniente de um ponto da superfície (Novo, 

1992). 

 

 

 

Figura 2.5 - Parâmetros geométricos que descrevem a reflexão de uma superfície. 

Fonte: Baumgardner et al. (1985)  

 

Se os ângulos sólidos envolvidos forem suficientemente pequenos, a reflectância de 

um alvo pode ser definida como: 

)φ ,(θ
)φ ,(θ=)φ,θ;φ ,θ

ii

rr
irri

dE

dL
(f  (2.7) 

 

onde, dL é a radiância refletida por unidade de ângulo sólido e dE é a irradiância por 

unidade de ângulo sólido. Esta função é definida como função de distribuição de reflectância 

bidirecional (BRDF). Tanto a radiância como a irradiância variam com o zênite e com o 

azimute, assim para efetivamente medir a reflectância de um alvo em campo, deve-se 

considerar todas as possíveis posições para o sensor, o que resulta na BRDF (Milton, 1987). 

Essas medidas não são determinadas via espectrorradiometria de campo, em função 

de não existir, até o presente momento, equipamento capaz de medir a irradiância (dE) que 

incide num elemento da superfície de alvos não lambertianos por unidade de ângulo sólido 

(Moreira, 1997), o que inviabiliza a determinação da BRDF. 
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A alternativa então é medir a reflectância em termos de radiância, que pode ser 

medida por um espectrorradiômetro. Isso é feito padronizando-se a radiância do alvo com a 

radiância de uma superfície perfeitamente difusora (superfície Lambertiana, denominada 

aqui de placa padrão) que deve estar submetida às mesmas condições de iluminação e 

visada que o alvo monitorado, assim, a reflectância de um alvo fica definida como: 

 

)φ,θ;φ ,θ
)φ ,(θ
)φ ,(θ=)φ,θ;φ ,θ irri

iip

rra
irri k

dL

dL
R ((  (2.8) 

 

onde dLa é a radiância do alvo e dLp é a radiância da placa padrão. O fator k é um 

fator de correção da placa padrão, uma vez que na prática não existe uma superfície 

perfeitamente difusora (Milton, 1987).  

Como não existe uma superfície que pode ser definida como completamente 

difusora, o que se faz na prática é utilizar uma superfície referência, normalmente uma placa 

recoberta com sulfato de bário (BaSO4) ou óxido de magnésio (MgO), que é calibrada em 

laboratório por comparação com uma superfície padrão cujo espectro de reflectância seja 

conhecido (Steffen e Moraes, 1995). 

Portanto, determinar a reflectância de um alvo em ambiente natural é uma tarefa 

bastante complexa. Para se obter resultados com representativo grau de confiabilidade, ou 

seja, resultados que representam verdadeiramente a percentagem de radiação que o alvo 

está refletindo a cada intervalo espectral monitorado, devem ser contornados os diversos 

fatores que possam intervir nesses resultados. É fundamental que se faça, antes do início 

dos trabalhos de campo, um procedimento metodológico completo, estabelecendo, entre 

outros, a geometria de aquisição dos dados, definindo a posição do sensor em relação ao 

alvo e à fonte de radiação.  

 

 

2.4 - OS SISTEMAS SENSORES 

 

Os sistemas de sensores, para sensoriamento remoto, são definidos como 

equipamentos que têm a finalidade de transformar a radiação eletromagnética em sinais que 

possam ser convertidos em informações sobre o ambiente. Os sistemas podem ser 

classificados quanto à fonte de energia, em relação à região do espectro que operam e, 

ainda, em função do tipo de produto gerado a partir da radiação detectada. 

Quanto à fonte de energia os sensores podem ser passivos ou ativos.  
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Passivos: sensores que dependem de fonte externa de radiação eletromagnética, 

detectam a radiação solar refletida ou emitida pela superfície terrestre. 

Ativos:  sensores que produzem sua própria fonte de radiação eletromagnética, a 

qual irá interagir com os alvos da superfície terrestre. 

Quanto à região de operação, existem os sensores que operam na região óptica do 

espectro (termais, de 7000 a 15000 nm e de energia solar refletida, 380 a 3000 nm) e os 

sensores de microondas (região do espectro de 1mm a 1m de comprimento de ondas). 

Em função do tipo de produto gerado, os sensores classificam-se em não 

imageadores e imageadores. Os sensores não imageadores não fornecem uma imagem da 

superfície sensoriada. São exemplos os radiômetros (saída de dados em dígitos ou gráficos) 

e os espectrorradiômetros (assinatura espectral). Por sua vez, os sensores imageadores 

obtêm como resultado uma imagem da superfície observada (INPE 1998a). 

Os sistemas sensores podem ainda ser caracterizados pela resolução espectral, 

espacial, radiométrica e temporal. 

Resolução Espacial: é o menor tamanho da área amostral que o coletor consegue 

visar, ou o campo de visada do radiômetro. 

Resolução Espectral: é o menor intervalo do espectro eletromagnético em que o 

radiômetro consegue realizar medidas. 

Resolução Radiométrica: corresponde à menor variação de amplitude em que o 

sistema consegue registrar medidas (Novo, 1992). 

Resolução Temporal: é uma característica dos sistemas sensores orbitais, que é 

dada pelo intervalo de tempo entre duas passagens do satélite pelo mesmo ponto da 

superfície terrestre. 

 

 

2.5 - ASSINATURAS ESPECTRAIS 

 

A assinatura espectral, ou curva espectral, é a representação da percentagem de 

energia que é refletida no processo de interação da radiação eletromagnética com um objeto 

da superfície terrestre. As variações de amplitude nas assinaturas espectrais são 

indicadoras de propriedades que se manifestam nesse processo de interação da energia 

eletromagnética com os alvos (Steffen, 1996). 

O comportamento espectral de um objeto, que traduz a forma como ele reflete as 

radiações incidentes, depende de uma série de fatores extrínsecos e intrínsecos ao próprio 

objeto. Os fatores extrínsecos que influenciam o comportamento espectral de um objeto 

estão relacionados com os métodos empregados na obtenção das respostas espectrais, 
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incluindo a geometria de aquisição dos dados e os fatores ambientais como luminosidade e 

umidade atmosférica, no momento da coleta dos dados. Com relação aos fatores 

intrínsecos, estes estão relacionados com as características físicas, como umidade, 

rugosidade e composição granulométrica, e com a composição química, como teor de ferro 

e de matéria orgânica, dos objetos monitorados. 

 

 

2.5.1 - Fatores que interferem na resposta espectral dos alvos 

 

A coleta das respostas espectrais pode ser feita de três níveis: em laboratório, no 

campo ou a partir de plataformas elevadas (helicóptero, aviões ou satélites) (Novo, 1992). A 

atmosfera entre o sensor e o alvo, e entre a fonte de radiação e o alvo exerce um efeito 

sobre os dados coletados (Swain e Davis, 1978). 

Independente da fonte de energia, todas as radiações detectadas pelos sensores 

remotos passam através de um caminho atmosférico, cujo tamanho é definido em função do 

nível de aquisição dos dados. A influência da atmosfera varia de acordo com: as diferenças 

no caminho percorrido pela radiação, a magnitude do sinal energético que está sendo 

sensoriado, as condições atmosféricas presente e com o comprimento de onda envolvido 

(Lillesand e Kiefer, 1994). 

Swain e Davis em 1978 discutem o efeito da atmosfera sobre dados coletados via 

sensoriamento remoto. O texto que segue aborda algumas considerações dessa publicação. 

A atmosfera pode afetar os dados coletados em sensoriamento remoto de duas 

maneiras, através do espalhamento e da absorção de energia. 

O espalhamento ocorre quando a radiação é refletida ou refratada por partículas 

presentes na atmosfera. Tais partículas podem variar de moléculas dos gases constituintes, 

partículas de poeira ou gotículas de água. A radiação que não é espalhada é então 

absorvida pela atmosfera, geralmente de um modo dependente do comprimento de onda, e 

a atmosfera está, então, aquecida pela radiação absorvida. 

O espalhamento puro ocorre na ausência de qualquer absorção, nesse processo não 

há perda de energia, apenas o redirecionamento da mesma. No contexto de sensoriamento 

remoto o espalhamento faz com que parte da energia seja direcionada para fora do campo 

de visada do sensor. Se o campo de visada for grande, parte da radiação espalhada ainda 

será aceita (ainda fará parte do campo de visada do sensor), neste caso o efeito do 

espalhamento será aumentar o sinal registrado pelo instrumento devido à radiação adicional 

que chega na abertura do mesmo. Por outro lado, se o campo de visada for pequeno toda 

radiação espalhada será rejeitada, aqui o espalhamento produz uma aparente atenuação ou 
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obscurecimento da imagem. Em ambos os casos o espalhamento reduz a qualidade dos 

dados registrados. 

Dependendo da relação entre o comprimento de onda da radiação espalhada e o 

tamanho das partículas que causam o espalhamento, teoricamente pode-se dividi-lo em três 

categorias: 

• Espalhamento Rayleigh: ocorre quando o comprimento de onda da radiação é 

muito maior que o tamanho da partícula envolvida no espalhamento; 

• Espalhamento Mie: ocorre quando o comprimento de onda da radiação é 

comparada ao tamanho da partícula envolvida no espalhamento; 

• Espalhamento não seletivo: ocorre quando o tamanho das partículas envolvidas 

no espalhamento é muito maior que o comprimento de onda da radiação. 

A absorção envolve a transferência de energia da radiação no movimento molecular 

da atmosfera interveniente, aqui os constituintes moleculares da atmosfera podem absorver 

a energia por vibração translacional ou pelo mecanismo rotacional. A estrutura molecular 

dos gases atmosféricos é bastante complexa, por causa disso várias freqüências de 

absorção são possíveis para cada constituinte particular dos gases. 

A Figura 2.6 apresenta a inter-relação entre as fontes de energia e as características 

de absorção atmosférica. 

Na Figura 2.6a é apresentada a distribuição espectral da energia emitida pelo sol e 

pelo ambiente terrestre, que são as duas fontes mais comuns de energia utilizadas em 

sensoriamento remoto. O item b da mesma figura apresenta, abaixo da linha tracejada, a 

região espectral onde a energia é bloqueada pela atmosfera, os sistemas de aquisição de 

dados em sensoriamento remoto estão limitados às regiões onde não há o bloqueamento da 

energia pela atmosfera (as janelas atmosféricas). Swain e Davis (1978), citam a localização 

das seis principais janelas atmosféricas: 1) 300 a 1300 nm; 2) 1500 a 1800 nm; 3) 2000 a 

2600 nm; 4) 3000 a 3600 nm; 5) 4200 a 5000 nm e 6) 7000 a 15000 nm. 

Nota-se pela Figura 2.6c que o intervalo visível coincide com uma janela atmosférica 

e com o pico de máxima energia emitida pelo sol. 

A posição de um alvo em relação à fonte e ao sensor é um outro parâmetro que 

também pode influenciar na sua resposta espectral, bem como as variações topográficas 

que podem interferir na irradiância da superfície e no ângulo de visada do sensor, 

provocando com isso alterações na intensidade de energia a ser registrada. 
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Figura 2.6 - Características espectrais da (a) fonte de energia; (b) efeitos atmosféricos e (c) 

os sistemas sensores.  

(Obs. Escala de comprimento de onda em logarítmico). 

Fonte: Modificada de Lillesand e Kiefer (1994) 

 

Considerando que, em sensoriamento remoto orbital, os dados são coletados para 

uma área finita, ou seja, a energia registrada para um pixel é derivada de um conjunto de 

objetos que compõem a área daquele pixel, na análise do comportamento espectral de um 

alvo, além de variações intrínsecas ao mesmo, deve ser considerado que o alvo está 

inserido num contexto ambiental. Nesse sentido, a energia que se espalha pela vizinhança 

de um alvo pode ter um conteúdo espectral diferente daquela apresentada pelo alvo de 

interesse, mascarando, assim, sua resposta espectral. 

 

 

2.5.2 - Características gerais das curvas espectrais 

 

A forma geral do comportamento espectral dos principais alvos naturais (solo, água e 

vegetação) já é bastante conhecido na área de estudo em sensoriamento remoto voltado 
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para o conhecimento do ambiente terrestre. O que se busca no entanto, é conhecer quais 

variáveis intrínsecas a cada alvo ou externas a ele que interferem nesse comportamento, e 

de que forma elas interferem. 

A Figura 2.7 apresenta os espectros de reflectância, para a faixa de 400 a 2500 nm, 

de alguns objetos presentes, com mais freqüência, nas imagens de sensoriamento remoto. 

Nota-se que em todas as curvas ocorrem depressões nas bandas de absorção de água em 

1450 e 1900 nm. 

 

 

Figura 2.7 – Curvas de reflectância espectral de diversos alvos da superfície terrestre. 

Fonte: Steffen (1996) 

 

A assinatura espectral da vegetação fotossinteticamente ativa (Figura 2.7, curva a) é 

bastante variável com o comprimento de onda. Pode ser decomposta em três regiões 

espectrais, em função de fatores que condicionam o seu comportamento, definidos por 

Gates (1970): 

• Região visível do espectro (380 a 720 nm) - os pigmentos, especialmente a 

clorofila, dominam o comportamento espectral das folhas, com pontos máximos 

de absorção em 400 e 600 nm; 



 21

• Região do infravermelho próximo (720 a 1300 nm) - a reflectância é quase 

constante com o comprimento de onda. Nessa região, a folha verde absorve 

pouca radiação, sendo que o espalhamento interno na folha é considerável; 

• Região do infravermelho médio (1300 a 3000 nm) - é uma região de forte 

absorção pela água, e como a vegetação verde tem alto teor de umidade, a 

absorção da energia pela água domina a resposta espectral nessa região. 

A Figura 2.8 apresenta a curva típica da resposta espectral da vegetação verde nas regiões 

acima citadas. 

 

Figura. 2.8 - Assinatura espectral típica de uma folha verde 

Fonte: Modificada de Swin & Davis (1978) 

 

A intensidade da resposta espectral das plantas depende de vários fatores, entre eles 

estão a geometria das folhas, as propriedades químicas, físicas e morfológicas das plantas, 

a situação do solo e o clima do local (Gates, 1970). 

No estudo do comportamento espectral da vegetação, do ponto de vista do 

sensoriamento remoto, a reflectância é a característica mais relevante, assim, conhecer o 

comportamento espectral de uma vegetação é caracterizar a forma de reflexão da radiação 

eletromagnética por parte das folhas, plantas individuais e conjunto de plantas (Steffen et al, 

1996). 

A radiação incidente sobre uma vegetação pode ser espalhada ou absorvida. Esses 

dois processos dependem da característica da radiação (comprimento de onda, ângulo de 

incidência) e das características da própria folha. A razão entre o fluxo espalhado e o fluxo 

total incidente é denominado albedo do elemento (Steffen et al, 1996). 

A parte da radiação que é espalhada por uma folha pode ser refletida ou transmitida, 

a densidade e a orientação do fluxo solar influenciam nesse processo. Assim, uma folha que 
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está no interior de um dossel pode receber a radiação que incide diretamente sobre ela e a 

radiação que é interceptada e espalhada por outros elementos da vegetação. 

Densidade, orientação (distribuição espacial no tempo) e arquitetura da vegetação 

são os parâmetros fundamentais que devem ser considerados no estudo de suas 

propriedades espectrais. A densidade dos elementos da vegetação é caracterizado pelo 

índice da área foliar (IAF), que representa a razão entre a área de um dossel e a área do 

terreno. Esse índice é um dos principais parâmetros da vegetação que é requerido em 

modelos de crescimento vegetal e de evapotranspiração, além de estar relacionado com a 

biomassa, Souza e Ponzoni (1996), apud Steffen et al. (1996). 

A assinatura espectral dos solos (Figura 2.7 curva b) apresenta bandas de absorção 

determinadas principalmente pelo conteúdo de matéria orgânica (570 nm), ferro (700, 900 e 

1000 nm) e água (1450, 1900 e 2200 nm). As propriedades espectrais do solo, objeto 

principal desta pesquisa, serão abordadas com mais ênfase no capítulo 3. 

Os espectros de reflectância de minerais e rochas (Figura 2.7 curva c) de modo geral 

têm algumas bandas de absorção comuns às dos solos, como por exemplo as bandas de 

absorção relacionadas à presença de ferro. Os minerais podem apresentar bandas de 

absorção bastante estreita, por isso, seus efeitos no comportamento espectral são bastante 

específicos e nem sempre detectáveis nas imagens de sensoriamento remoto (Steffen 

1996). 

A reflectância espectral de nuvens (Figura 2.7 curva e ) é bastante elevada em todo o 

espectro, com destacadas bandas de absorção pela água em 1300 e 2000 nm. 

 

 

2.6 - NÍVEIS DE AQUISIÇÃO DE DADOS EM SENSORIAMENTO REMOTO 

 

Existem, em sensoriamento remoto, três níveis de observação, ou níveis de aquisição 

dos dados, classificados como: nível terrestre (campo e laboratório), nível de aeronave e 

nível orbital. A Figura 2.9 apresenta uma configuração das formas de aquisição de dados a 

cada nível. 

A aquisição de dados a nível terrestre, seja campo ou laboratório, visa objetivos bem 

específicos, geralmente voltados para o conhecimento mais detalhado das propriedades dos 

alvos em termos de sua característica de reflexão, bem como dos fatores do ambiente 

natural que possam intervir nos sinais registrados pelos sensores. 

De uma forma geral, à medida que o sensor é colocado mais distante do alvo, a 

caracterização espectral desse alvo torna-se mais complexa. Sendo assim, a aquisição de 

dados a nível de laboratório é útil na determinação do comportamento espectral de um 
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objeto sob condições controladas, tais como, ângulo de incidência, de iluminação e potência 

do fluxo incidente (Novo, 1992). 

 

Figura 2.9 - Níveis de aquisição de dados por sensoriamento remoto 

Fonte: Novo (1992) 

 

Apesar das dificuldades de medir com exatidão a reflectância espectral em ambiente 

de campo, isso se faz necessário uma vez que a alternativa de levar amostras para o 

laboratório geralmente resulta em excessivas alterações das mesmas. Independente do 

problema de preservação das amostras existem outros, tais como, a certeza de que a 

amostra retirada representa verdadeiramente a população da qual foi coletada e também a 

simulação da radiação natural no laboratório (Milton, 1987). 
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Com isso, nota-se a importância de investir em pesquisas de sensoriamento remoto a 

nível de campo, uma vez que só assim é possível obter, com segurança, o comportamento 

espectral dos alvos em seu ambiente natural. 

A aquisição de dados em sensoriamento remoto a nível de aeronave é importante em 

pesquisas que necessitam de cobertura extensa do terreno. São mais utilizados com a 

finalidade de obter parâmetros para interpretações de dados obtidos a nível orbital (Novo, 

1992). 

A nível orbital são considerados os sistemas de aquisição de dados através de 

equipamentos sensores colocados a bordo de satélites artificiais. Esses satélites são 

classificados em civis e militares, sendo que só os dados dos satélites civis estão 

disponíveis para aplicações na área científica. 

Dentre os satélites civis, existem os voltados para aplicações meteorológicas e os 

voltados para aplicações em estudos da superfície terrestre, entre estes últimos os sistemas 

LANDSAT e o SPOT são os mais utilizados. Nesta pesquisa serão apresentadas algumas 

análises de respostas espectrais obtidas em campo nos comprimentos de onda que 

corresponde às bandas do LANDSAT.  

 

 

2.7 - O SISTEMA LANDSAT 

 

O sistema LANDSAT foi desenvolvido pela National Aeronautics and Space 

Administration (NASA). O primeiro satélite, o ERTS posteriormente denominado LANDSAT, 

foi lançado em 1972, com o objetivo de adquirir dados espaciais, espectrais e temporais da 

superfície da Terra. A partir de então cinco outros sistemas LANDSAT foram lançados, 

porém, o sexto não chegou a operar. 

O LANDSAT-5 é resultado da evolução tecnológica dos satélites de sensoriamento 

remoto da série LANDSAT, foi lançado na década de oitenta com o objetivo de obter 

imagens de melhor resolução espacial, espectral e radiométrica, o que proporciona melhor 

eficiência em estudos do ambiente terrestre. 

Encontram-se a bordo do LANDSAT dois sensores: o MSS (“Multispectral Scanner 

Subsystem”) e o TM (Thematic Mapper). A Tabela 2.2 apresenta as principais 

características do sensor TM do LANDSAT-5. 

O sensor imageador multiespectral TM representa o principal avanço tecnológico do 

LANDSAT-5. Trata-se de um sistema de varredura multiespectral, cuja finalidade é 

proporcionar resolução espacial mais fina, melhor discriminação espectral entre objetos da 

superfície terrestre, melhor fidelidade geométrica e melhor precisão radiométrica (Novo, 
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1992). Ele registra as informações em 256 níveis de radiância em sete bandas espectrais 

com resolução em torno de 30 metros, exceto na banda 6, cuja resolução é de 120 m do 

terreno. 

 

Tabela 2.2 - Principais características do sensor TM do LANDSAT-5. 

Altitude 705 Km 

Órbita 
Circular, Quase Polar e Sol-síncrona (passagem 

pelo Equador; 9:45 horas) 

Duração do Ciclo de Cobertura 16 dias 

Largura da Faixa Imageada 185 Km 

Faixas Espectrais   

1 0,45 a 0,52 µm 

2 0,52 a 0,60 µm 

3 0,63 a 0,69 µm 

4 0,76 a 0,90 µm 

5 1,55 a 1,75 µm 

6 10,4 a 12,5 µm 

7 2,08 a 2,35 µm 

Campo de visada instantâneo (IFVO) 

canais 1 a 5 e 7 

 

42,5 microrradianos (30x30 m no terreno) 

Canal 6 170 microrradianos (120x120 m no terreno) 

Resolução radiométrica 8 bits (256 níveis de cinza) 

Fonte: FUNCATE (1997) 

 

As principais características e aplicações de cada uma das bandas do sensor TM do 

LANDSAT-5 estão apresentadas na Tabela 2.3. 

O mapeamento temático a partir de cada uma das bandas do LANDSAT depende 

das características da área em estudo, como região plana ou acidentada, da época do ano 

(inverno ou verão) e de algumas características regionais (Amazônia, Pantanal). Assim, os 

trabalhos em interpretação de imagens digitais tornam-se mais fáceis quando o 

fotointérprete tem conhecimento prévio da área a estudar (INPE, 1998a ). 
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Tabela 2.3 - Bandas espectrais do “Tematic Mapper”, suas principais características e aplicações. 

Bandas Características Aplicações 

1 
(0,45 a 0,52µm) 

- Apresenta grande penetração em corpos 
d’água, com elevada transparência; 
- Sofre absorção pela clorofila e carotenóides; 
- Sensível à presença de plumas de fumaça 
oriundas de queimadas ou atividades 
industriais. 

- Mapeamento de superfície de água e análise de materiais em 
suspensão; 
- Diferenciação solo/vegetação; 
- Estudos batimétricos. 

2 
(0,52 a 0,60µm) 

- Sensibilidade à presença de sedimentos em 
suspensão. 

- Monitoramento de sedimentos em suspensão em corpos d’água; 
- Mapeamento da vegetação sadia pela reflectância verde. 

3 
(0,63 a 0,69µm) 

- A vegetação verde apresenta grande 
absorção nesta banda, ficando escura; 
- Apresenta bom contraste entre diferentes 
tipos de cobertura vegetal. 

- Distinção entre áreas ocupadas por vegetação, solo exposto, áreas 
urbanas; 
- Mapeamento de drenagem, através da visualização da mata da galeria; 
- Delimitação de áreas urbanas incluindo identificação de novos 
loteamentos; 
- Identificação de áreas agrícolas, útil na diferenciação de espécies 
vegetais. 

4 
(0,76 a 0,90µm) 

- Os corpos d’água absorvem muita energia 
nessa banda, ficando escuros; 
- A vegetação verde reflete muita energia 
aparecendo mais clara nas imagens; 
- Sensibilidade à rugosidade da copa das 
florestas (dossel florestal), bem como à 
morfologia do terreno. 

- Mapeamento de rede de drenagem e delineamento de corpos d’água; 
- Estudos em Geomorfologia, Solos e Geologia; 
- Mapeamento de áreas ocupadas com vegetação que foram queimadas; 
- Visualização de áreas ocupadas por macrófitas aquáticas; 
- Identificação de área agrícola. 

5 
(1,55 a 1,75µm) 

- Sensibilidade ao teor de umidade das 
plantas. - Estresse Hídrico em vegetação e uso do solo; 

6 
(10,4 a 12,5µm) 

- Sensibilidade aos fenômenos relativos aos 
contrastes térmicos. - Propriedades termais dos alvos; 

7 
(2,08 a 2,35µm) 

- Sensibilidade à morfologia do terreno. 
- Identificação de minerais com íon hidroxila;  
- Estudos em Geomorfologia, Solos e Geologia; 
- Discriminação de produtos de alteração hidrotermal. 

Fonte: Rosa e Brito (1995) e INPE (1998b). 
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2.8 - ESPECTRORRADIOMETRIA DE CAMPO 

 

Radiometria ou Espectrorradiometria de campo é definida como uma técnica de 

sensoriamento remoto empregada para medir a parte da radiação eletromagnética que é 

refletida por um objeto da superfície terrestre em condições de campo. É o sensoriamento 

remoto a nível de campo, realizado próximo aos alvos que se encontram em suas condições 

naturais. 

Os equipamentos utilizados para medir a referida energia são classificados em: 

Radiômetros, os que operam em limitadas e pré-selecionadas bandas espectrais, e os 

Espectrorradiômetros e Espectrômetros, os quais coletam informações em faixas contínuas 

do espectro eletromagnético Espectrofotômetros e Fotômetros são formas especializadas 

desses equipamentos, que possuem princípios físicos de medidas da radiância diferente do 

Espectrorradiômetro, porem medem nos mesmos comprimentos de onda. 

Obter informações de um alvo da superfície terrestre, via produtos digitais de 

sensoriamento remoto, implica no conhecimento prévio do comportamento espectral do alvo 

a cada intervalo do espectro eletromagnético. Utilizando espectrorradiômetros pode-se 

medir a reflectância dos alvos e expressá-la quantitativamente na forma de gráficos, 

denominados curvas espectrais. 

Milton (1987), cita que técnica de espectrorradiometria de campo tem um potencial de 

aplicação em sensoriamento remoto que abrange no mínimo três áreas, definidas como: 

calibração, previsão e modelagem. 

Como calibração, ela age como ponte entre as medidas de reflectância espectral de 

laboratório e em situação de campo, deste modo, é útil para calibrar sensores de satélites e 

aeronaves. 

Para previsão ela é aplicada na seleção de bandas ótimas bem como determinação 

de configuração de visada e tempo para auxiliar as tarefas de sensoriamento remoto. 

Na modelagem ela é aplicada como uma ferramenta para o desenvolvimento, 

refinamento e teste de modelos relacionados com dados de atributos biofísicos em 

sensoriamento remoto. 

Além das aplicações acima citadas, a importância de se fazer medidas 

espectrorradiométricas dos alvos da superfície terrestre é que esta permite obter um 

conhecimento mais detalhado dos elementos que constituem uma área. 

Em uma imagem de satélite existem milhares de elementos contribuindo para a 

formação de um sinal no pixel. Ao nível de campo pode-se individualizar alguns desses 

elementos e, esse fato, faz com que os alvos sejam mais conhecidos nas suas constituições 

e propriedades (Epiphanio, 1989). 
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Epiphanio (1989) comenta algumas características do sensoriamento remoto a nível 

terrestre, entre elas destacam-se: 

Grande escala - os dados são obtidos muito próximos à superfície do solo ou da 

amostra, caso de laboratório; 

Maiores possibilidades multiespectrais - a colocação de múltiplas bandas espectrais 

nos equipamentos de campo são mais fáceis que em satélites ou aeronaves; 

Maior nível de controle nos parâmetros físicos que estão sendo medidos - a 

proximidade entre o sensor e o alvo torna mais fácil o controle das propriedades do alvo que 

está sendo medido; 

Maior número de possibilidades experimentais - sendo pequena a área amostral 

torna-se mais fácil delinear experimentos, possibilitando maior número de medidas ao longo 

das mudanças dos alvos, como exemplo, durante um ciclo das culturas. 

A forma como os diversos tipos de materiais interagem com um fluxo de radiação 

eletromagnética é bastante complexa e distinta para cada tipo de material, prova disso, é a 

grande variabilidade de cores com que os mesmos apresentam-se na natureza. 

Além dos fatores relativos à natureza e constituição dos materiais, existem outros 

fatores que interferem na qualidade dos dados, quando estes são obtidos via sensores 

remotos imageadores e que influenciam na sua interpretação. Meneses e Ferreira (1995), 

citam os três fatores principais: 

1 - a largura da banda espectral e a resolução radiométrica do sensor determina o 

grau pelo qual pequenas diferenças na reflectância dos materiais podem ser resolvidas; 

2 - o sinal registrado pelo sensor é a integração da radiação refletida pela superfície 

do alvo, pelo background do terreno e pela atmosfera, e eqüivale a áreas relativamente 

grandes; 

3 - como nem todas as superfícies dos materiais são refletoras difusas, a intensidade 

da radiação refletida pode variar conforme seja o ângulo de visada do sensor. 

Isso posto, pode-se dizer que a confiabilidade das informações obtidas via produtos 

digitais dependerá do conhecimento prévio da influência dos fatores inerentes à forma de 

aquisição dos dados, das características dos sensores utilizados e, também, de fatores 

inerentes à cada tipo de material. A espectrorradiometria de campo, por estar mais próxima 

das condições reais em que foram obtidas as imagens, poderá ser útil no conhecimento 

prévio dessas influências. 

Entretanto, os dados obtidos via espectrorradiometria de campo só serão confiáveis 

caso os mesmos sejam obtidos com procedimentos práticos adequados, no sentido de 

eliminar ou reduzir os diversos fatores (ambientais e de configuração) que interferem nos 

resultados obtidos. 
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Com relação a isso, Steffen et al. (1996) afirmam que a eficiência das medições 

radiométricas em campo dependem essencialmente de um bom planejamento de todas as 

tarefas que envolve o processo de coleta das medidas espectrais. Segundo os autores, a 

definição prévia das características radiométricas dos dados que se quer obter, como 

banda, resolução espectral e as dimensões das amostras (área amostral), permite 

selecionar o tipo do equipamento a ser empregado e a estrutura de elevação necessária. 

Antes do início das medidas espectrais em campo, alguns aspectos em relação ao 

processo de coleta dos dados e que influenciam de forma inequívoca os dados obtidos 

deverão ser considerados, entre eles: 

• período do ano, se estação de chuva ou estiagem, deve ser considerado uma vez 

que as condições atmosféricas influenciam nas respostas espectrais dos alvos. 

Caso o objetivo da pesquisa não envolva avaliação de alterações das condições 

atmosféricas nas respostas espectrais, as campanhas de campo deverão ser 

realizadas em uma única estação; 

• horário solar de coleta das respostas espectrais é fator fundamental que deve ser 

observado, uma vez que, alterações no horário impõem variações na intensidade 

da radiância solar e no ângulo que o fluxo solar incide no alvo visado. Definido o 

horário das coletas, o mesmo deverá ser mantido durante toda a campanha; 

• configuração geométrica, como altura do sensor em relação ao alvo, nivelamento 

do sensor, direção de observação (em relação à fonte de radiação), também são 

parâmetros que deverão ser definidos previamente ao início da campanha, para 

tanto, é fundamental conhecer as característica físicas do equipamento que será 

utilizado; 

• outro ponto importante a ser considerado no momento da coleta dos dados, é a 

posição do operador e do equipamento em relação ao sol (fonte de energia em 

trabalhos de campo), deve ser de forma que evite o sombreamento da área 

amostral que está sendo visada. 
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3 - CARACTERÍSTICAS ESPECTRAIS DOS SOLOS 

 

Em estudos que buscam caracterizar as relações entre as características dos solos e 

suas propriedades espectrais, devem ser considerados não apenas os fenômenos físicos 

ocorridos durante as interações energia-matéria, mas também, alguns conceitos 

pedológicos. Isto deve-se ao fato de que o comportamento espectral dos solos é resultado 

da combinação de influências de vários fatores presentes no solo, fatores esses que se 

alteram de um solo para outro (Irons et al., 1989 apud Epiphanio et al., 1992). 

Os principais componentes dos solos são: sólidos inorgânicos (minerais cristalinos e 

substâncias não cristalinas), matéria orgânica (húmus, raízes, resíduos de plantas e animais 

em decomposição), ar (ocupa os espaços porosos entre as partículas de solo) e água, que 

pode estar presente nos espaços porosos do solo ou fazendo parte como componente 

estrutural em alguns cristais laminares. A concentração, o arranjo e as inter-relações entre 

os componentes do solo fazem com que cada classe de solo reflita, de forma particular, a 

energia incidente. 

Na curva de reflectância espectral do solo seco, a característica notável é o aumento 

do nível de reflectância com o aumento do comprimento de onda, particularmente nas 

porções visíveis e infravermelho do espectro. 

 

 

3.1 - PARÂMETROS DO SOLO QUE INFLUENCIAM NA REFLECTÂNCIA 

 

Stoner e Baumgardner (1981) consideram que a reflectância dos solos é uma 

propriedade cumulativa, derivada do comportamento espectral intrínseco a cada tipo de solo 

devido às heterogêneas combinações da matéria mineral, orgânica e fluida que compõem 

os solos minerais. 

Formaggio (1983) estudando o comportamento espectral de quatro solos do estado 

de São Paulo, nos níveis orbital, de campo e de laboratório concluiu que, dentre os 

parâmetros influenciadores da reflectância, o conteúdo de ferro, de matéria orgânica, a cor, 

a umidade e as condições superficiais foram as que mais se destacaram, sendo que para as 

condições de campo, as três ultimas citadas são as mais importantes. 

Portanto, em pesquisas visando o conhecimento do comportamento espectral de 

solos realizadas a nível de campo, a umidade, a cor e as condições superficiais são 

parâmetros que devem ser considerados, mesmo que não façam parte do escopo de 

determinada pesquisa. Com relação à rugosidade superficial esta deve ser mantida a mais 

constante possível (mesma rugosidade em todas as amostras), caso não esteja avaliando a 
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influência desse parâmetro na resposta espectral. Esses parâmetros devem ser 

determinados, ou padronizados (caso da rugosidade superficial) e devem constar da 

caracterização do solo estudado, para que as respostas espectrais obtidas possam servir de 

referência à outras pesquisas. 

Formaggio et al. (1996) comentam que em estudos de radiometria de laboratório, os 

principais fatores que contribuem para as alterações das curvas espectrais dos solos são: o 

teor de matéria orgânica, a granulometria, o teor de óxido de ferro, o tipo de mineralogia de 

argila e o teor de umidade. 

Madeira Netto (1993) estudou a relação entre constituintes mineralógicos e 

reflectância difusa de latossolos brasileiros. A influência dos constituintes mineralógicos na 

resposta espectral pode ser observada na Figura 3.1, onde as três curvas representam 

solos com diferentes constituições mineralógicas. O solo correspondente à curva 123Bog2 

tem a seguinte composição mineralógica: 53% de caulinita; 6% de gibbsita e 0,2% de 

hematita. A curva A2Bo2 corresponde a solos com 46% de caulinita; 31% de gibbsita; 4,6% 

de gohetita e 3,2% de hematita. Para a curva 17Bo1 a composição mineralógica é 27% de 

caulinita; 25% de gibbsita; 1,4% de gohetita e 22% de hematita. 

 

 

Figura 3.1 - Resposta espectral de solo com três tipos de composição mineralógica. 

Fonte: Madeira Netto (1993). 
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Quando as medidas espectrais forem obtidas em condições de campo, devem ser 

consideradas também as condições de superfícies, como: rugosidade, presença de restos 

de culturas e porcentagem de cobertura vegetal. 

Além dos acima citados, outros fatores, tais como, cor e capacidade catiônica, são 

encontrados nas literaturas como fatores que influenciam as respostas espectrais dos solos 

(Cipra et al. 1980; Formaggio, 1983; Coleman 1991). 

É de conhecimento geral que os solos úmidos normalmente aparecem mais escuros 

em imagens de sensoriamento remoto, do que solos secos. Isso deve-se ao decréscimo da 

reflectância (aumento da absorção pela água) da radiação incidente dentro da região visível 

do espectro. 

A Figura 3.2 apresenta a curva típica de reflectância dos solos com variados teores 

de umidade. Observa-se que em todos os níveis de umidade podem ser observadas as 

bandas de absorção pela água, que apresentam-se mais acentuadas em 1450 e 1950 nm e 

também acentuam-se mais à medida que aumenta o teor de umidade no solo.  

Bowers e Hanks (1965) demonstraram que a reflectância dos solos diminui 

gradualmente com o aumento do teor de umidade, porém, a forma geral das diferentes 

curvas espectrais de solos com diferentes teores de umidade não se alteram, e que o 

comprimento de onda de 1900 nm é excelente para monitoramento do teor de umidade de 

solos. 

Beck et al. (1976) apud Formaggio (1983) comentam que, para um determinado solo, 

a umidade tem mais influência sobre a reflectância quando está com nível de umidade 

correspondente à tensão de 1/3 bar. A região de 1500 a 1730 nm e a banda de 1950 nm são 

indicadas para o mapeamento do conteúdo de umidade na superfície do solo. Porém, vale 

ressaltar que quando as respostas espectrais são coletadas a nível de campo, estas podem 

ser influenciadas pelas condições atmosféricas no momento da coleta, essa influência pode 

ser de tal forma que, principalmente nas principais bandas de absorção pela água, 1500 e 

1950 nm, a resposta espectral não possa ser avaliada. 

Stoner et al. (1980), utilizando um espectrorradiômetro, coletaram dados espectrais 

de dois tipos de solos, sob condições de campo e laboratório, no intervalo espectral de 520 

a 2320 nm. Os resultados indicaram que as respostas espectrais de laboratório para solo 

úmido são diretamente proporcionais às respostas obtidas no campo, sob as mesmas 

condições de umidade. Com esses resultados os autores concluíram que é possível estudar, 

em laboratório com ambiente controlado, as propriedades espectrais de vários tipos de solos 

de diversos climas e regiões geográficas sem precisar transportar o espectrorradiômetro 

para os diversos campos de estudo. 
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Figura 3.2 - Influência da umidade do solo em sua resposta espectral. 

Obs.: os teores de umidade estão diretamente abaixo de cada curva. 

Fonte: Bowers e Hanks (1965). 

 

Porém, deve-se considerar que um dos maiores objetivos da espectrorradiometria de 

campo é conhecer o comportamento espectral dos alvos para que possam servir como base 

para interpretar produtos digitais, que são obtidos com os alvos inseridos no seu ambiente 

natural, ou seja, submetidos a todas as variações ambientais. Em condições de laboratório, 

além da possibilidade de alterar as propriedades das amostras quando transportadas para o 

laboratório, é difícil reproduzir com segurança alguns fatores ambientais que influenciam nas 

respostas espectrais, tais como a luminosidade natural (sol) e as variações nas condições 

atmosféricas. 

Linha de solo é uma função linear que relaciona os valores de reflectância obtidos na 

região do vermelho e do infravermelho próximo do espectro. Alguns autores (Courault et al. 

1993, Sanden et al. 1996) comentam que é possível distinguir solo seco de solo úmido a 

partir dessa linha de solo. 

Para Courault et al. (1993) isso deve-se ao fato de que quando a quantidade de água 

no solo decresce observa-se um aumento no valor da reflectância, sendo assim, duas linhas 
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de solo, uma de amostra de solo seco e outra de solo úmido, apresentam diferentes 

declividade, que, segundo os autores, deve-se ao fato da absorção de água no 

infravermelho próximo e também pela mudança na cor do solo úmido. 

O conteúdo e o teor de matéria orgânica são fatores de forte influência sobre a 

propriedade de reflectância dos solos. Na região do espectro entre 400 a 2500 nm à medida 

que aumenta o teor de matéria orgânica a reflectância diminui. 

Baumgardner et al. (1970) apud Epiphanio et al. (1992) observaram que o teor de 

matéria orgânica acima de 2% nos solos é um fator fundamental na definição das 

propriedades espectrais dos solos, tornando-se menos efetiva quando esse teor se reduz a 

menos de 2%. Para solos menos úmidos, os teores de matéria orgânica influem mais 

efetivamente na reflectância. Geralmente, o teor de matéria orgânica nos solos é 

relativamente baixo (cerca de 1 a 6%), apesar disso, ele tem forte influência sobre as 

propriedades dos solos minerais, tais como estrutura, fertilidade, capacidade de retenção de 

água e, em particular, a reflectância. 

Al-Abbas et al. (1971) estudando a relação entre a resposta espectral de solos e os 

teores de matéria orgânica e de argila, observaram que, para ambos os fatores, a 

reflectância diminui com o aumento desses teores. Os autores sugerem ainda que existe 

uma significante correlação entre os teores de matéria orgânica e de argila nos solos. Nesse 

mesmo estudo, produziram, a partir dos resultados de modelos de regressões quadráticas e 

lineares, mapas da área de estudo onde mostram a classificação dos solos com cinco níveis 

de teores de matéria orgânica e de argila. 

Condit (1970) apud  Epiphanio et al. (1992) foi o primeiro pesquisador a caracterizar 

as curvas espectrais dos solos conforme os seus respectivos formatos. Estudou a 

reflectância espectral dos solos no intervalo de 320 a 1000 nm e concluiu que, neste 

intervalo, poderiam ser enquadradas em três tipos gerais, assim descritos segundo Stoner e 

Baumgardener (1981): 

Curva tipo 1 – formato côncavo característico, possuindo geralmente baixa 

reflectância com declividade aumentando suavemente de 320 para 1000 nm; 

Curva tipo 2 – curva com formato convexo desde o visível até 1000 nm, apresenta 

declividade geralmente decrescente até 600 nm, acentuando-se a declividade em 600 até 

700 nm. 

Curva tipo 3 – apresenta declividade levemente decrescente em 600 nm, com 

decréscimo mais acentuado de 620 a 740 nm e decrescendo até quase zero de 760 a 880 

nm. A partir de 880 nm a declividade cresce com o aumento do comprimento de onda. 

Stoner e Baumgardner (1981) realizaram estudos semelhantes ao de Condit no 

intervalo espectral de 520 a 2320 nm. Para 485 amostras de solos dos Estados Unidos 
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(incluindo 4 amostras do latossolo roxo do Estado do Paraná) classificaram as assinaturas 

espectrais dos solos agrupando-os em cinco tipos básicos, como apresentado na Figura 3.3. 

Para essa classificação os autores consideraram as formas das curvas, a presença 

ou ausência de bandas de absorção e a influência da matéria orgânica e de óxido de ferro. 

 

Figura 3.3 - Curvas representativas de cinco padrões espectrais de solos minerais. 

curva a – solos com domínio orgânico (alto teor de matéria orgânica, 
textura moderadamente fina); 

curva b – solos pouco intemperizados (baixo teor de matéria orgânica, 
médio teor de ferro); 

curva c – solos afetados por ferro (baixo teor de matéria orgânica, 
médio teor de ferro); 

curva d – solos afetados por matéria orgânica (alto teor de matéria 
orgânica e textura moderadamente grosseira); 

curva e – solos com domínio de ferro (alto teor de ferro e textura fina). 
Fonte: Stoner e Baumgardner (1981). 

 

Formaggio et al. (1996) estudaram o comportamento espectral de solos tropicais do 

Estado de São Paulo, no intervalo espectral de 450 a 2450 nm. Foram estudadas 109 

amostras de solos correspondentes a treze classes, as amostras foram coletadas nos 

horizontes superficiais e subsuperficiais. Os autores concluíram que as treze classes 

estudadas poderiam ser enquadradas em quatro padrões espectrais definidos, 

principalmente, pela forma das curvas. Em função da intensidade de influência dos teores 

de óxido de ferro e de matéria orgânica, comentam os autores, um mesmo tipo de solo pode 

ter o seu horizonte superficial enquadrado em um padrão espectral e o subsuperficial em 

outro padrão distinto. 
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Outra conclusão dos autores foi que, em função do material de origem (proveniência) 

e das características físicas e químicas, um mesmo tipo de solo pode ser enquadrado ora 

num padrão espectral ora em outro. 

A cor dos solos é uma característica importante através da qual pode-se fazer uma 

série de inferências sobre outras propriedades dos solos. Segundo Formaggio (1983) pode-

se relacionar a variabilidade da cor do solo com: conteúdo de matéria orgânica; presença ou 

ausência de componentes de ferro oxidados ou reduzidos; características de drenagem 

interna dos solos e até com a produtividade potencial dos solos. 

Nos estudos realizados por Obukov e Orlov (1964) apud Formaggio (1989) 

constatou-se que, para todos os solos por eles estudados, a reflectividade espectral estava 

diretamente relacionada com a cor. A região espectral de máxima reflexão é a do vermelho 

e a porção azul-violeta é a de mínima reflexão. Esses mesmos autores observaram ainda 

que no intervalo de 500 a 640 nm a intensidade da reflexão é inversamente proporcional ao 

teor de óxido de ferro, segundo eles, nessa região os solos com elevados teores de Fe2O3 

podem ser facilmente distinguidos 

Stoner et al. (1980) relatam que as cores vermelhas e amarelas dos solos estão 

associados com o teor de diferentes formas de óxido de ferro. Na região do infravermelho 

próximo, a alta absorção da radiação eletromagnética, geralmente, está associada com os 

altos teores de ferro no solo. 

Coleman e Montgomery (1987) estudaram o efeito da umidade do solo, conteúdo de 

matéria orgânica e conteúdo de ferro sobre as características espectrais de dois tipos de 

solo no Alabama. Utilizando radiômetro portátil, foram coletadas respostas em sete bandas 

espectrais: 1 (450 a 520 nm), 2 (520 a 600 nm), 3 (630 a 690 nm), 4 (760 a 900 nm), 5 (1150 

a 1300 nm), 6 (1550 a 1750 nm) e 7 (2080 a 2350 nm). 

Os resultados indicaram que para diferenciação entre classes de solos, as bandas 1, 

2, 3, 4 e 5 apresentaram a melhor combinação. Fortes correlações foram encontradas entre 

reflectância espectral e umidade do solo, óxido de ferro e conteúdo de matéria orgânica. 

A banda 7 (2080 a 2350 nm) foi definida como a melhor banda para a determinação 

da umidade do solo. Para a avaliação do conteúdo de óxido de ferro as bandas 3 (630 a 690 

nm) e 5 (1150 a 1300 nm) ofereceram as melhores correlações e a banda 4 (760 a 900 nm) 

foi a mais indicada na determinação do conteúdo de matéria orgânica. Algumas equações 

de regressão foram estabelecidas para determinação dessas variáveis. 

A granulometria, que se refere à distribuição das partículas minerais do solo, e o 

arranjo físico dessas partículas (estrutura) são outras propriedades importantes do solo que 

influenciam na sua resposta espectral. Moraes (1996) comenta que quanto menor for o 

tamanho das partículas do solo, menor tende a ser sua reflectância . Os solos arenosos, de 

partículas maiores, apresentam normalmente maior reflectância, uma vez que também são 
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mais pobres em matéria orgânica, óxido de ferro e outros constituintes que reduzem a 

reflectância dos solos. 

Bowers e Hanks (1965), estudando a influência da distribuição granulométrica sobre 

a reflectância das argilas caulinita e betonita, concluiu que a reflectância aumenta 

exponencialmente com a diminuição do tamanho das partículas. 

Coleman et al. (1991) buscaram avaliar a eficiência das bandas espectrais na 

diferenciação entre solos com propriedades físicas e químicas similares e identificar a 

melhor combinação de bandas para estimar silte, argila, matéria orgânica e conteúdo de 

óxido de ferro em solos. As medidas espectrais foram coletadas com radiômetro em oito 

bandas espectrais no intervalo de 450 a 1250 nm. Os resultados indicaram que, na 

diferenciação entre solos com propriedades químicas e físicas similares, apenas a banda 5 

(1150 a 1300 nm) não apresenta resultados significantes. 

Altas correlações foram encontradas entre as propriedades espectrais e silte, argila, 

matéria orgânica e óxido de ferro. As bandas 1 (450 a 520 nm), 2 (520 a 600 nm), 3 (630 a 

690 nm) e 7 (2080 a 2350 nm) foram úteis na determinação de conteúdo de silte. Para 

determinação de conteúdo de argila as bandas 2 (520 a 600 nm), 5 (1150 a 1300 nm), 7 

(2080 a 2350 nm) e 8 (1040-1250 nm) foram mais indicadas. O conteúdo de matéria 

orgânica é melhor determinado utilizando as bandas 2 (520 a 600 nm), 6 (1550 a 1750 nm), 

7 (2080 a 2350 nm) e 8 (1040-1250 nm), e para óxido de ferro as bandas 1 (450 a 520 nm), 

2 (520 a 600 nm), 3 (630 a 690 nm), 7 (2080 a 2350 nm) e 8 (1040-1250 nm) foram as mais 

indicadas. 

Com relação à capacidade de troca catiônica (CTC), Formaggio (1989) comenta que, 

freqüentemente, há uma alta correlação negativa desta propriedade com a reflectância dos 

solos. Essa característica, é atribuída à grande correlação existente entre a CTC e outros 

fatores, como tipo e teor de argila e o teor de matéria orgânica. 

Para solos em seus estados naturais, as condições que afetam a radiação e as 

características são: vegetação verde, sombreamento, rugosidade da superfície, resíduos de 

outros materiais, variando também de acordo com as operações de cultura e sistemas de 

plantio (Stoner et al., 1980). 

No estudo do comportamento espectral dos solos do Estado de São Paulo, Epiphanio 

et al. (1992) comentam a influência da cobertura vegetal, dos resíduos estranhos no solo, da 

rugosidade e formação de crostas superficiais sobre a reflectância dos solos. Com relação à 

cobertura vegetal, os autores comentam que a densidade, morfologia e o arranjo geométrico 

das folhas em um dossel são as características da cobertura verde que determinam a 

extensão com que a mesma afeta a reflectância dos solos superficiais. A cobertura verde 

influencia na resposta espectral dos solos. Segundo eles, o comportamento espectral de um 
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solo com até 15% de cobertura vegetal tem comportamento de solo e, que acima de 40% o 

comportamento tende a seguir a característica de vegetação. 

A presença de resíduos estranhos no solo, segundo Epiphanio et al. (1992), altera os 

padrões de reflectância dos mesmos, obscurecendo os padrões de detecção, podendo levar 

a erros na classificação dos solos. Consideram-se aqui os resíduos não verdes de 

vegetações (folhas secas), neve e gelo (regiões temperadas). Estudos feitos com culturas 

de cana-de-açúcar mostraram que resíduos deixados sobre o solo, tinham maior reflectância 

que o solo exposto, enquanto que para a cultura em pé, a reflectância era menor que o solo. 

Com relação à rugosidade e formação de crosta superficial, os autores observaram 

que o fato dos solos formarem constantemente crostas superficiais fazem com que os 

mesmos apareçam secos quando na verdade estão úmidos. Solos com crostas superficiais 

refletem mais na região do espectro de 430 a 730 nm que solos com crostas desfeitas, essa 

menor reflectância dos solos mexidos deve-se ao aumento da rugosidade superficial, que 

por sua vez influencia no processo de espalhamento de luz e sombreamento. 

Montgomery et al. (1972) apud Coleman et al. (1991) afirmam que, apesar de todos 

os constituintes da superfície do solo assumirem alguma influência nas características 

espectrais, cinco parâmetros possuem correlações mais altas com as respostas espectrais, 

sendo eles: capacidade de troca de catiônica, conteúdo de silte, conteúdo de matéria 

orgânica, conteúdo de ferro e conteúdo de argila. 

Van Devanter et al. (1997) utilizaram dados de LANDSAT-TM para desenvolver 

modelos destinados a classificar práticas agrícolas e propriedades dos solos. Os modelos, 

para quantificar diferença espectral entre atributos de solos, focalizam-se geralmente no 

desenvolvimento de índices que incluem valores de brilho original e transformações entre 

bandas. Os resultados indicaram que os valores de brilho para comprimentos de onda 

correspondente às bandas 1, 2, 3 e 4 são úteis na identificação de propriedades dos solos.  

Como foi visto, há uma variedade de parâmetros, condições individuais de solos e 

associação entre ambos que afetam as respostas espectrais dos solos. Assim, nos estudos 

em sensoriamento remoto que visam definir essas influências, para cada caso de interesse, 

é fundamental a escolha das mais importantes, para que se possa melhor atingir os 

objetivos planejados. 
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4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para atingir os objetivos especificados na pesquisa, foram estipuladas três etapas 

para realização dos trabalhos. Etapas definidas como campanhas de campo, análises de 

laboratório e análises das respostas espectrais obtidas em campo. 

Este capítulo apresenta os materiais, métodos e procedimentos adotados nas etapas 

de campo e laboratório. As análises das respostas espectrais resumiram-se basicamente 

em comparações gráficas e análises de correlações entre os conjuntos de dados obtidos. 

Com relação às campanhas de campo, será abordada a localização da área 

escolhida para realização do experimento, e nesta, a seleção de parcelas de solo exposto e 

com cobertura vegetal para obtenção das respostas espectrais. 

Consta também, neste capítulo, a apresentação do equipamento utilizado para 

obtenção das respostas espectrais, incluindo sua configuração básica, região do espectro 

eletromagnético que permite ser monitorada, o intervalo amostral e o software que o 

equipamento utiliza para realização das medidas. Serão abordados alguns procedimentos 

adotados na coleta das respostas espectrais, definindo, entre outros, o horário e a 

configuração geométrica adotados nas campanhas. 

Umidade, teor de matéria orgânica e composição granulométrica foram os 

parâmetros físico-químicos determinados. Sendo que os dois últimos  foram determinados 

apenas para a caracterização do solo estudado, não sendo utilizados na análise dos 

resultados. Consta deste capítulo, o método utilizado na determinação desses parâmetros. 

E finalizando apresentaremos uma breve descrição do solo estudado. 

 

 

4.1 - AS CAMPANHAS DE CAMPO 

 

A área escolhida para realização dos trabalhos práticos foi a Estação 

Hidrometeorológica do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de 

Brasília, localizada às margens do lago Paranoá, próximo ao campus universitário. A Figura 

4.1 apresenta um esquema de localização da estação Hidrometeorológica. 

As campanhas de campo compreenderam a coleta de respostas espectrais e de 

amostras de solo para análise em laboratório. Tais campanhas foram realizadas em dias de 

céu sem nuvens, ou com nuvens apenas no horizonte, no período de fevereiro a abril de 

1999. A Tabela 4.1 apresenta o cronograma das campanhas de campo, incluindo as 

condições de nebulosidade observadas em cada dia de coleta. 



 40

 

Figura 4.1 - Esquema de localização da Estação Hidrometeorológica da UnB. 

Fonte: Adaptada de Santos (1996). 

 

Tabela 4.1 - Cronograma de realização das campanhas de campo 

Data da 

coleta 
Nebulosidade observada 

Data da 

coleta 
Nebulosidade observada 

10/02/99 Nuvens esparsas no horizonte 12/03/99 Nuvens densas no horizonte 

12/02/99 Céu ausente de nuvens 13/03/99 Nuvens densas no horizonte. 

14/02/99 Nuvens no horizonte 20/03/99 Céu ausente de nuvens 

15/02/99 Céu ausente de nuvens 27/03/99 Céu ausente de nuvens 

17/02/99 Céu ausente de nuvens 27/04/99 Céu ausente de nuvens 

19/02/99 Céu ausente de nuvens 28/04/99 Céu ausente de nuvens 

20/02/99 Algumas nuvens no horizonte 29/04/99 Céu ausente de nuvens 

10/03/99 Céu ausente de nuvens 30/04/99 Céu ausente de nuvens 

 

Parcelas de solo exposto foram os principais alvos monitorados nesta pesquisa. No 

entanto, verificando a possibilidade de também monitorar a vegetação presente na área de 
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estudo, foram selecionadas algumas parcelas com cobertura vegetal. A vegetação aqui 

referida pode ser observada na Figura 4.2. Trata-se da grama Paspalum notatum, 

popularmente conhecida como Batatais, Forquilha ou Mato Grosso. Foram selecionadas 

para o monitoramento, parcelas onde a grama estava bastante densa e uniforme, com altura 

em torno de 5 cm, para evitar a influencia direta do solo sobre as respostas obtidas. 

Sobre as parcelas de solo exposto e de vegetação, após coletar as respostas 

espectrais, eram coletadas cerca de 200g de solo da camada superficial (de 0 a 3cm) nas 

parcelas de solo exposto e nas parcelas com vegetação da camada logo abaixo da 

cobertura vegetal, para determinação do teor de umidade em laboratório. As amostras eram 

acondicionadas em sacos plásticos, para evitar a perda de umidade, e as análises foram 

realizadas até duas horas após as coletas. 

Na área da estação Hidrometeorológica foram selecionadas nove parcelas de 1x1 m 

de solo exposto distanciadas em 1 m uma da outra, e quatro parcelas cobertas com 

vegetação, de 0,40x0,40 m distanciadas em 1 m uma da outra, sob as quais foram 

coletadas as respostas espectrais. 

 

Figura 4.2 - A vegetação monitorada na presente pesquisa (grama Batatais). 

 

A influência do teor de umidade do solo sobre as respostas espectrais é o que se 

busca avaliar nesta pesquisa. Logo, tais respostas deveriam ser coletadas em parcelas de 

solo exposto e de vegetação, cujo solo apresentasse diferentes teores de umidade. 

Para se obter a variabilidade da umidade do solo desejada, em condições naturais 

seriam necessárias campanhas em longo período de tempo, abrangendo preferencialmente 

as duas estações do ano. Em função do reduzido período de tempo disponível para 
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realização das campanhas de campo, o que se fez nesta pesquisa foi impor a variação da 

umidade do solo, para tanto, as parcelas de solo exposto e de vegetação eram irrigadas no 

final do dia anterior à coleta das repostas espectrais. O tempo de irrigação variava a cada 

parcela para se obter diferentes teores de umidade 

As parcelas de solo exposto e as de vegetação foram intencionalmente localizadas 

próximas umas das outras (cerca de 5 m). Isto foi estabelecido visado obter em ambas o 

mesmo tipo de solo. 

 

 

 

4.2 - OBTENÇÃO DAS MEDIDAS ESPECTRAIS 

 

Nesta pesquisa, para obtenção das medidas espectrais foi utilizado o 

espectrorradiômetro GER 2600, associado a ele existe um software com o mesmo nome, 

utilizado para coleta dos dados. Ambos serão apresentados nos itens que se seguem. 

 

 

4.2.1 - Espectrorradiômetro GER 2600 

 

Este equipamento possui como configuração básica uma unidade controladora e uma 

unidade de coleta de dados. A unidade controladora é composta de uma fonte alimentadora 

de energia (1 bateria de 12 Volts) e um computador portátil, no qual foi instalado o software 

GER 2600. Na unidade de coleta de dados estão os dispositivos ópticos e eletrônicos que 

fazem a detecção e transformação da energia proveniente do alvo visado. 

A Tabela 4.2 apresenta as principais especificações da unidade de coleta de dados 

do espectrorradiômetro GER 2600 fornecidas pelo fabricante e a Figura 4.3 mostra a 

unidade de coleta de dados indicando seus componentes principais. O visor óptico, utilizado 

para alinhar alvos que estão a longa distância, é um item opcional e não está presente na 

unidade utilizada. 

A especificação do intervalo amostral fornecida pelo fabricante, não corresponde 

exatamente à fornecida pelos arquivos de respostas gerados pelo software de coleta de 

dados, obtidos nas campanhas de campo. 

Por esses arquivos observou-se que o primeiro sensor (Silício - Si) apresenta 

intervalo amostral variável, com valores máximos e mínimos de 2,51 e 1,06 nm e abrange a 

região do espectro entre 329,17 a 1012,27 nm. Para o segundo sensor (Sulfato de Chumbo 
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- PbS) intervalo amostra é também variável, com valores máximos e mínimos de 14,64 e 

9,69 nm e abrange a região do espectro entre 1026 a 2497,44 nm. Isto pode ser observado 

na Tabela A1 (em anexo), onde a primeira coluna indica os comprimentos de onda para os 

quais são registrados os valores de radiância, num total de 598 comprimentos de onda. 

Assim, o intervalo do espectro eletromagnético que o equipamento permite monitorar 

abrange os comprimentos de onda compreendidos entre 329,17 a 2497,44 nm. 

O equipamento oferece várias alternativas de campos de visada, definidas em função 

do coletor óptico adotado. Nesta pesquisa o coletor óptico utilizado foi o coletor padrão de 3º 

de ângulo de abertura, seus elementos de detecção óptica estão montados dentro do barril 

de lentes (Figura 4.3), os outros opcionais, citados na Tabela 4.2, podem ser facilmente 

adaptados na unidade de coleta de dados. 

 

Tabela 4.2 - Especificações do GER 2600 

Especificações  

Intervalo Espectral 350 nm a 2500 nm 

Número de canais 640 

Tipos de sensores 
Um sensor Si com 512 detectores 

Um sensor PbS com 128 detectores 

Intervalo amostral (nominal) 
1,5 nm na região de 300 a 1050 nm 

11,5 nm na região de 1050 s 2500 nm 

Dimensões 28,6 cm x 30,5 cm x 114 cm 

Peso 6,4 kg 

Potência Uma bateria de 12 V 

I/OS LPT1 (porta paralela) 

Opcionais 
Coletor padrão, ângulo de abertura de 3º 

Fibra óptica de 1 m 

Fibra óptica de 2 m 
Coletor óptico 

Coseno receptor 

Fonte: Geophysical & Environmental Research Corp. (1998) 

 

Pelo sistema de detecção óptica adotado, o campo de visada do sensor, onde deverá 

ser colocada a amostra, é definido em função da altura da lente em relação ao alvo 

monitorado (altura de aquisição de dados). Nesta pesquisa foi adotada uma altura constante 

de 1,50 m. 
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(a) (b) 

 

Figura 4.3 - Unidade de coleta de dados do espectrorradiômetro GER 2600 

Fonte: Adaptada de Geophysical & Environmental Research Corp (1998). 

 

Para identificar com exatidão a amostra ou área amostral que está sendo visada pela 

lente, o equipamento aqui utilizado dispõe de um raio laser. Quando acionado, o ponto de 

luz indica a distância em relação ao centro do campo de visada do sensor, ou seja, a área 

amostral sobre a qual será obtida a resposta espectral. As Figuras 4.4 (a) e (b) apresentam 

um esquema do campo de visada do sensor para a altura de aquisição de dados adotada na 

pesquisa, e da localização da área amostral dentro desse campo de visada. 
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 (a) (b) 

 

Figura 4.4 - Campo de visada do sensor 

 

 

A unidade de coleta de dados é montada sobre um tripé e possui dois cabos que a 

conectam ao computador portátil e à bateria, como pode ser observado na Figura 4.5, que 

mostra o conjunto espectrorradiômetro, computador portátil e a bateria sobre o tripé 

montados sobre uma parcela de solo exposto, onde eram coletadas as respostas espectrais. 

Próximo ao solo, fixada em uma das pernas do tripé, está a placa padrão, que era mantida 

paralela ao solo na área de visada da lente. Por esse esquema era obtida a resposta 

espectral da placa de calibração, deslocando-a da área visada pela lente obtinha-se a 

resposta espectral do alvo logo abaixo da placa, no caso, solo exposto. 

A varredura espectral dá-se automaticamente pela ação de comando específico no 

software de coleta de dados, o tempo consumido nesta operação pode ser considerado 

instantâneo.  

 

Campo de visada do sensor , 

D ≈ 15 cm 

0,25cm 

5,80cm 

Laser 

Localização 
da amostra 

Campo 
de visada 

1,50m 

Lente 

Raio laser 

Alvo 



 46

 

Figura 4.5 - O conjunto espectrorradiômetro, computador portátil, bateria e placa de 

calibração montados sobre o tripé em uma parcela de solo exposto. 

 

 

4.2.2 - O Software de coleta de dados 

 

O software GER 2600 é utilizado apenas no processo de coleta de respostas 

espectrais com o GER 2600, não permitindo nenhuma forma de tratamento e análise dos 

dados obtidos. Constam nas Figuras 4.6 e 4.7 algumas das janelas que o software 

apresenta. Entre os menus apresentados na janela de inicialização do programa (Figura 4.6 

(a)) o Edit e o Tools não estão disponíveis na versão utilizada. 

No menu File opção Data Options (Figura 4.6 (b)), além da forma de salvamento do 

arquivo de dados (Autosave ou Prompt for Save), é possível selecionar o formato do 
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arquivo. O referido software  permite gravar os dados registrados em dois formatos, o 

formato SIG, específico para visualização dos dados no software em questão, ou o formato 

ASCII, que pode ser processado em outros softwares. Em ambos os formatos o arquivo 

gerado apresenta um cabeçalho, onde consta, entre outras informações, o tipo do formato, o 

nome do arquivo, a data e a hora que foi realizada a medida. 

A Tabela A1 (em anexo) é um exemplo do arquivo de dados gerados no formato 

ASCII. Além do cabeçalho o arquivo no formato ASCII apresenta quatro colunas de dados, 

indicando os comprimentos de onda (nm) de registro das respostas, os valores de radiância 

(W/ cm2 / nm/ sr.10 –10 ) da referência e do alvo, e a reflectância do alvo (%). O formato SIG 

não fornece a reflectância do alvo, apenas os valores de radiância do alvo e da referência a 

cada comprimento de onda. 

O software pede que indique o sistema de detecção óptica a ser utilizado, isso é 

realizado na opção Setup, menu Control, onde pode ser selecionado também o parâmetro 

averaging. Esse parâmetro é que controla o número de vezes que o espectrorradiômetro irá 

ler a radiância do alvo em questão, sendo apresentado como resultado a média dessas 

leituras. O tempo (em segundos) de realização de cada leitura também pode ser 

selecionado nessa opção. A opção System Voltages indica o nível da bateria, e pode ser 

apresentada na tela a qualquer momento durante as coletas, indicando que a mesma deve 

ser substituida. 

A opção Measurement, ainda no menu Control, mostra a caixa de diálogo 

apresentada na Figura 4.7. Nesta caixa, quando acionada a opção Reference, o 

equipamento mede a radiância da referência (placa padrão), a radiância do alvo é adquirida 

na opção Target. Ainda nesta caixa pode-se selecionar (opção Plot Types) a medida a ser 

visualizada na tela no momento da coleta, sendo possível visualizar até oito gráficos. 

São oferecidas duas opções gráficas para visualizar e gravar os dados: Single Graph 

e Multi Graph. Na primeira opção, se o que estiver medindo for a referência, somente o 

gráfico da radiância é visualizado, porém, se estiver medindo o alvo podem ser visualizados 

em um eixo y os gráficos de radiância da referência e do alvo e, em outro eixo y, o gráfico 

da reflectância do alvo. A segunda opção possibilita visualizar os gráficos de radiância ou de 

reflectância de até oito alvos em uma única tela, como pode ser observado na Figura 4.7. 
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(a)

(b)

(c)

(d)

 

Figura 4.6 - Janelas do software GER 2600 
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Figura 4.7 - Gráfico de Reflectância apresentado pelo software GER 2600 

 

 

4.3 - METODOLOGIA DE COLETA DAS RESPOSTAS ESPECTRAIS 

 

Antes de iniciar efetivamente o processo de coleta das respostas espectrais, alguns 

itens, considerados importantes, foram observados. 

Primeiramente, como se trata de um trabalho experimental realizado sob condições 

de luminosidade natural, o sol, é fundamental observar se não há variações na 

luminosidade, presença de nuvens, e se os raios solares atingem toda superfície do alvo 

amostrado. 

No experimento, procurou-se realizar as leituras espectrais em dias de céu sem 

nuvens ou, considerando que o período é propício à formação de nuvens, em dias com 

poucas nuvens e distribuídas no horizonte. 

O horário de coleta foi mantido sempre constante, entre 9:00 e 11:00 horas, para não 

haver grandes variações no ângulo de altitude solar e por ser o horário próximo da 

passagem do satélite LANDSAT. 
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Tendo em vista reduzir o efeito da rugosidade superficial das parcelas de solo 

exposto em suas respostas espectrais, a direção de observação adotada, como única para 

todas as parcelas, foi a considerada perpendicular à trajetória solar. Essa direção foi 

adotada considerando a pesquisa realizada por Epiphanio (1983) onde, coletando resposta 

espectral de parcelas de solo exposto com variados teores de umidade, observou que 

quando as leituras eram realizadas na direção de observação perpendicular à trajetória do 

sol, a influência do fator sombreamento, devido à rugosidade superficial, era reduzida. Com 

essa redução de um fator extrínseco, as diferenças devido à umidade podem ser melhor 

expressas, possibilitando uma melhor diferenciação entre parcelas secas e úmidas. A Figura 

4.8 indica a direção de observação adotada na pesquisa. 

 

Parcela
amostra

Direção de
observação

Trajetória solar

 
 

Figura 4.8 - A direção de observação adotada na pesquisa 

 

Essa direção demonstrou, também, ser a mais adequada no sentido de evitar o efeito 

do sombreamento causado pelo próprio equipamento, pelo operador e pelo suporte do 

microcomputador e da bateria sobre as parcelas amostrais. 

Ainda com o objetivo de reduzir o efeito do sombreamento ocasionado pela 

rugosidade superficial sobre a resposta espectral das amostras, teve-se o cuidado de 

manter sempre lisa a superfície das parcelas amostrais. Para tanto, as parcela de solo 

exposto eram alisadas superficialmente com um rodo. 

Com relação ao ângulo de visada (ou inclinação do espectrorradiômetro), definido 

aqui como o ângulo formado entre a direção perpendicular à amostra e a direção da linha 

que une a lente do equipamento à amostra, foi mantido sempre constante e igual a 0 º, uma 

vez que não está no escopo da pesquisa avaliar a influência desse fator sobre as respostas 

espectrais obtidas. 
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Para cada sessão de coleta das respostas espectrais adotou-se o seguinte 

procedimento: 

• 1 - Verificar as condições de nebulosidade; 

• 2 - Montar o espectrorradiômetro sobre a parcela monitorada, observando a 

direção de observação adotada;  

• 3 - Conectar o espectrorradiômetro (desligado) à bateria e ao computador;  

• 4 - Montar no tripé a placa de referência, devidamente nivelada e com altura fixa 

em relação ao alvo, neste caso 10 cm; 

• 5 - Ajustar a altura da lente em relação ao nível do solo, no caso da amostra 

(altura de coleta de dados). Esse ajuste era efetuado controlando a altura do 

tripé; 

• 6 - Nivelar o tripé e o equipamento 

• 7 - Ligar o computador e o equipamento e acessar o software de coleta de dados; 

• 8 - Verificar o nível da bateria e 

• 9 - Proceder a coleta das respostas espectrais da placa de calibração, após 

observada na tela o espectro de radiância da placa ela era retirada do campo de 

visada da lente e em seguida, imediatamente após esse procedimento, o alvo, 

que estava embaixo da placa era visado e obtinha-se o seu espectro de 

radiância. O espectro de reflectância do alvo, variável que estava sendo 

monitorada, era graficamente apresentado, juntamente com os espectros de 

radiância da placa e do alvo, imediatamente após a medida da radiância do alvo. 

Esse procedimento era realizado em menos de dois minutos. 

 

Para obter a reflectância dos alvos aqui monitorados, solo exposto e vegetação, foi 

utilizado como referência uma placa branca de Spectralon, com dimensões de 25,4x25,4 

cm, cujo comportamento espectral é conhecido e foi fornecido pelo fabricante na forma de 

tabela ou de curva espectral. 

A reflectância da placa foi sempre determinada previamente à reflectância do alvo. 

Essa medida foi efetuada mais de uma vez quando os ruídos na resposta espectral, 

mostrada no monitor, eram muito intensos, tornando a curva espectral da placa obtida nesse 

instante muito diferente da curva fornecida pelo fabricante. 

Esse procedimento foi adotado em todas as parcelas amostrais e tinha duas 

finalidades. Em primeiro lugar, esses valores de reflectância da placa serviram como 

referência para determinar a reflectância dos alvos monitorados. 

Os valores de reflectância do alvo que são fornecidos pelo software de coleta de 

dados são obtidos com base nos valores de radiância sob a forma de razão entre a 
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radiância do alvo e a radiância da placa (referência). Em nossas análises optamos por 

colocar a reflectância do alvo em função da reflectância da placa, uma vez que esta é o 

nosso padrão de referência e tem o seu comportamento espectral conhecido.  

Em um segundo momento, as curvas espectrais obtidas para a placa padrão, a cada 

parcela monitorada, eram utilizadas para comparar com a curva fornecida pelo fabricante, 

identificando os intervalos onde eram observados ruídos nas respostas espectrais e a 

variação dos níveis de reflectância. 

O valor da reflectância utilizados nas análises dos resultados representa a média de 

três medidas obtida em cada dia de coleta, a cada parcela amostral. Esse procedimento 

teve como finalidade suavizar as interferências extrínsecas aos alvos, tratadas no capítulo 

que segue, sobre a sua resposta espectral. 

 

 

4.4 - OBTENÇÃO DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

Como já foi citado anteriormente, são vários os parâmetros físicos e químicos que 

influenciam as respostas espectrais dos solos. Na presente pesquisa o parâmetro de maior 

interesse é a umidade do solo. Visando maior representatividade dos resultados foram 

também determinados o teor de matéria orgânica e a composição granulométrica do solo 

estudado, citados nas referências como influenciadores das respostas espectrais. 

 

• Umidade 

 

As análises para determinação dos teores de umidade do solo foram realizadas no 

Laboratório de Análise de Águas do Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 

da Universidade de Brasília. 

A determinação do teor de umidade do solo, tanto para as amostras das parcelas de 

solo exposto como para as amostras das parcelas com vegetação, foram efetuadas pelo 

método gravimétrico, em que as amostras são pesadas antes e depois da secagem por 24 

horas em estufa a 105º C, para se obter assim a umidade em porcentagem do peso seco do 

solo. Os ensaios foram realizados seguindo os procedimentos da NBR 6457/1986, para 

determinação do teor de umidade de solo. 

 

 

• Teor de matéria orgânica 
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A determinação do teor de matéria orgânica do solo foi realizada no Laboratório de 

Análise de Águas do Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos da 

Universidade de Brasília. Nas amostras de solo, coletadas na camada superficial, os teores 

de matéria orgânica foram determinados pela oxidação da matéria orgânica com solução de 

dicromato de potassio 1N em meio ácido e titulação do excesso de dicromato com solução 

de sulfato ferroso amoniacal 0,5N, usando ferroin como indicador. 

A porcentagem de matéria orgânica foi calculada pela fórmula: 

 

 

 34,1).1.(10.%
B
A

OM −=  (4.1) 

Onde: 

A = Volume de sulfato ferroso amoniacal gasto na titulação do branco, (ml) 

B = Volume de sulfato ferroso amoniacal gasto na titulação da amostra, (ml) 

 

 

• Composição Granulométrica 

 

A distribuição granulométrica das amostras foi determinada pelo método de análise 

de combinação de sedimentação e peneiramento, seguindo as normas e procedimentos 

estabelecidos pela NBR 7181/1984. As análises foram realizadas no Laboratório de Solos 

do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília. A análise de 

sedimentação foi realizada com auxílio de uma solução de hexametafosfato de sódio. 

 

 

4.5 - O SOLO ESTUDADO 

 

De acordo com Araki (1997), na área da Estação Hidrometeorológica da UnB, onde 

foram realizados os trabalhos experimentais, ocorre a classe de solos Latossolos. 

De acordo com EMBRAPA (1988), os Latossolos são, em geral, solos fortemente 

ácidos, com baixa saturação de bases, distóficos ou álicos. Normalmente constituídos por 

quantidades variáveis de óxidos de ferro e de alumínio, minerais de argila, quartzo e outros 

minerais mais resistentes ao intemperismo, podendo haver a predominância de quaisquer 

desses materiais. Em geral, são solos forte e moderadamente drenados, muito profundos, 

típicos de regiões equatoriais e tropicais, ocorrendo também nas zonas subtropicais, 

distribuídas, sobretudo, por amplas e antigas superfície de erosão, pedimentos e terraços 
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superficiais antigos, normalmente em relevo plano e suave ondulado, embora possam 

ocorrer em áreas mais acidentadas, inclusive em relevo montanhoso. Originam-se a partir 

das mais diversas espécies de rochas, sob condições de clima e tipo de vegetação as mais 

diversas. 

Quanto à composição granulométrica, as análises, realizadas com amostras 

coletadas na superfície das parcelas de solo exposto, permitiu classificá-lo como solo argilo-

siltoso, apresentando a seguinte composição: 50,4% de argila; 27,4% de silte; 9,9% de areia 

fina; 12,0% de areia média e 0,3% de areia grossa. 

Na análise do teor de matéria orgânica, também efetuada nas amostras de cada uma 

das nove parcelas de solo exposto, apresentou valores bastante próximos, ficando a média 

em 2,5% de matéria orgânica. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados espectrais obtidos nas campanhas de campo, que serviram para definir os 

objetivos propostos nesta pesquisa, serão apresentados e analisados a seguir. 

 

5.1 - ANÁLISE DAS RESPOSTAS ESPECTRAIS 

 

Para referência do equipamento, a curva de calibração, fornecida pelo fabricante, 

para a placa padrão utilizada nesta pesquisa, foi estabelecida com intervalos de 

comprimentos de onda de 50 nm. A Tabela 5.1 apresenta a reflectância fornecida pelo 

fabricante e o gráfico da Figura 5.1 apresenta a curva espectral da placa padrão gerada a 

partir desses valores de reflectância. 

Nota-se pelo gráfico da Figura 5.1 que a placa utilizada nesta pesquisa não tem 

reflectância unitária, porém, ela foi aqui considerada como superfície padrão, cujo espectro 

de reflectância está apresentado no referido gráfico. Foi então a partir das medidas de 

radiância obtida sobre essa placa que foram calculados os valores de reflectância dos 

demais alvos monitorados. 

 

Tabela 5.1 - Reflectância espectral da placa branca spectralon calibrada para o 

Espectrorradiômetro GER 2600. 

Comprimento 

de onda(nm) 
Reflectância 

Comprimento de 

onda(nm) 
Reflectância 

Comprimento 

de onda(nm) 
Reflectância 

400 0,987 1150 0,990 1850 0,980 
450 0,988 1200 0,988 1900 0,977 
500 0,989 1250 0,989 1950 0,977 
550 0,988 1300 0,988 2000 0,972 
600 0,988 1350 0,988 2050 0,961 
650 0,989 1400 0,987 2100 0,953 
700 0,989 1450 0,987 2150 0,949 
750 0,989 1500 0,987 2200 0,967 
800 0,989 1550 0,989 2250 0,967 
850 0,989 1600 0,988 2300 0,959 
900 0,991 1650 0,986 2350 0,949 
950 0,990 1700 0,985 2400 0,943 
1000 0,991 1750 0,984 2450 0,945 
1050 0,990 1800 0,985 2500 0,949 
1100 0,991     

Fonte: Labsphere, Inc.; Reflectance Calibration Laboratory (1998) 
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Figura 5.1 - Curva de calibração da placa padrão, fornecida pelo fabricante. 

 

Os gráficos da Figura 5.2 mostram as curvas de radiância e de reflectância da placa 

padrão obtidas em campo em dias diferentes. Os valores de reflectância apresentados 

nessas curvas representam a reflectância medida em campo, dada pela razão entre os 

valores de radiância do alvo e da referência, multiplicado pelo fator de reflectância da placa, 

apresentados na Tabela 5.1. Matematicamente pode ser expressa pela fórmula abaixo: 

 

 )(k
R

R
R

)(referência

)(alvo λ=
λ

λ
   (5,1) 

Onde, 

 

R alvo – radiância do alvo em W/cm2/nm/sr/10 -10 

R referência – radiância da referência em W/cm2/nm/sr/10 -10 

k – fator de correção da referência. 

 

A primeira observação que se faz ao analisar os gráficos da Figura 5.2 é a 

identificação de uma inteferência nas respostas espectrais obtidas, cuja conseqüência é a 

presença de ruídos nos gráficos de reflectância, que se apresentam mais concentrados em 

algumas regiões específicas do espectro. 
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(a) Curva espectral da placa em 12/02/1999
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(b) Curva espectral da placa em 20/03/1999  
 

Figura 5.2 - Curvas espectrais da placa padrão obtidas em campo, em dias diferentes. 
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Observa-se claramente uma incoerência dessas curvas de reflectância em relação à 

curva de calibração da placa padrão. Nota-se, por esses gráficos, que os valores de 

reflectância variam de 80 a 130%, e em alguns casos (não mostrados) foram observados 

valores de até 500% em determinados comprimentos de onda. Tais valores são incoerentes, 

uma vez que a reflectância, que para um alvo qualquer deve estar entre 0 e 1%, para a 

placa padrão, que teoricamente deve aproximar-se de uma superfície lambertiana ideal, 

essa reflectância deveria estar em 1%, ou bem próximo a esse valor 

Ainda na Figura 5.2 pode-se observar que os ruídos estão localizados em alguns 

intervalos específicos do espectro monitorado (400 a 2500 nm). Em uma análise mais 

detalhada dos gráficos apresentados nessa figura quatro intervalos de comprimentos de 

onda onde os ruídos apresentam-se mais acentuados puderam ser identificados: 896,63 a 

999,70 nm; 1352,03 a 1459,56 nm; 1802,14 a 2002,33 nm e 2418,96 a 2497,44 nm. 

Esses ruídos nas respostas espectrais são registrados em ambas as curvas. Nota-se 

também que a amplitude dos valores de reflectância variam bastante de uma curva para 

outra, variando também a largura dos intervalos onde são observados os ruídos. 

Observando juntamente as curvas de radiância e de reflectância nota-se que os 

ruídos apresentam-se mais acentuados, maiores variações nos valores de reflectância, nos 

intervalos onde os valores de radiância tendem a zero, ou seja, regiões onde a absorção 

atmosférica é mais acentuada. 

Vale ressaltar que os procedimentos de coleta de dados foram mantidos sempre 

constantes em todo o período da campanha. Ou seja, manteve-se a direção de observação 

sempre perpendicular ao movimento solar, o espectrorradiômetro sempre nivelado e com 

altura constante em relação ao alvo, a placa padrão paralela e próxima (cerca de 10 cm) ao 

solo e sempre o mesmo operador. Logo, as interferências nas respostas espectrais não 

podem ser relacionadas aos procedimentos de coleta. 

Buscando identificar uma possível causa desses ruídos foi realizado um teste no 

laboratório na EMBRAPA CERRADO (CPAC). Nesse teste utilizou-se o mesmo 

equipamento, a mesma placa padrão, e como fonte de radiação artificial foi utilizada uma 

lâmpada halógena, cuja curva de emissão está apresentada na Figura 5.4. O laboratório 

adequadamente construído para trabalhos dessa natureza, e por ser um ambiente fechado, 

não está sujeito às variações rápidas de umidade do ar e nem permite a entrada de 

luminosidade do exterior. Os gráficos da Figura 5.3 mostram o comportamento espectral da 

placa padrão obtidas no laboratório. 

Nota-se pelas curvas da Figura 5.3 que no intervalo de 400 a 2500 nm praticamente 

não se observa qualquer interferência, uma vez que não se registra os ruídos observados 

nas curvas obtidas em campo. Observa-se também que elas guardam uma melhor 

semelhança com a curva de referência fornecida pelo fabricante (Figura 5.1). 
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Figura 5.3 - Curvas espectrais da placa padrão obtidas em laboratório. 
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Comparando as curvas de emissão da lâmpada e do sol apresentadas na Figura 5.4, 

nota-se que nos intervalos onde foram registrados os ruídos (800 a 1000 nm; 1350 a 1450 

nm; 1800 a 2000 nm e 2400 a 2500 nm) o espectro de emissão solar apresenta-se com 

fortes bandas de absorção, o que não é verificado no espectro da lâmpada. Tal fato, leva-

nos a concluir que provavelmente os ruídos observados nos espectros de reflectância 

obtidos em campo estão relacionados com uma limitação no desempenho do equipamento 

quando a radiação incidente atinge um determinado nível. 

As alterações na intensidade da radiação solar incidente sobre o alvo, no momento 

das medidas em campo, podem estar associadas a alguma névoa ocasional, que tenha 

causado variações momentâneas na quantidade de radiação incidente, ou pode ainda estar 

associada à absorção pelos constituintes atmosféricos, como O 2, O3, H2O e CO2. 
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Figura 5.4 - Espectros de radiância da lâmpada Halógena, utilizada no teste de 

laboratório, e do sol. 

 

Ruídos nas respostas espectrais obtidas em campo foram citadas por alguns autores. 

Siegal e Goetz (1977) e Stoner et al. (1980) comentam que as curvas espectrais de 

amostras de solo coletadas em campo não podem ser analisadas em alguns intervalos do 

espectro, como nos comprimentos de onda de 1400 e 1900 nm, isso em função das 
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dificuldades práticas em se coletar dados nessa região, onde a radiação solar é quase 

totalmente absorvida pela água pela água. 

Em um estudo realizado pelo Department of Geography University of Zurich (1999), 

observou-se que existem ruídos nas respostas espectrais, obtidas pelos 

espectrorradiômetros GER3700 e ASD FieldSpec, nos intervalos de 900 a 1000 nm, 1350 a 

1450 nm e 1800 a 2000 nm, ruídos estes que, segundo a pesquisa, podem estar associados 

às condições atmosféricas. R esultados semelhantes foram encontrados pela Analytical 

Spectral Devices, Inc. (1999), que associou esses ruídos às bandas de absorção de vapor 

d’água nessas regiões. 

Steffen (1996) comenta que a radiometria de campo exige condições atmosféricas 

adequadas, como exemplo, o autor cita que as medições devem ser realizadas com a 

presença de no máximo 20% de cobertura de nuvens no horizonte, e que deve ser 

considerado o fato de que o espectro solar apresenta descontinuidades provocadas pela 

absorção atmosférica, dificultando, assim, a obtenção de espectros contínuos na região do 

infravermelho. 

As observações, acima citadas, concernentes à localização dos ruídos nas respostas 

espectrais, juntamente com as que se obteve nesta pesquisa estão resumidas na Tabela 

5.2, onde, as faixas em cinza representam a localização das principais bandas de absorção 

pela água. 

Considerando que o período de coleta das respostas espectrais corresponde ao 

período de chuva na região, onde normalmente são registrados altos teores de umidade 

relativa do ar e, observando que os intervalos onde são registrados os ruídos coincidem com 

as principais bandas de absorção pela água, supõe-se que a redução da radiação incidente 

pode estar associada à influência da umidade, comprovando, assim, o afir mado por outras 

pesquisas, de que a umidade relativa do ar influencia a resposta espectral de um alvo. 
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Tabela 5.2 - Região do espectro eletromagnético onde foram observados ruídos nas 

respostas espectrais coletadas em condições de campo. 

 

 Região do espectro onde ocorreram os ruídos (nm) 

Autores 
Causas dos 

ruídos 30
0 

40
0 

50
0 

60
0 

70
0 

80
0 

90
0 

10
00

 

11
00

 

12
00

 

13
00

 

14
00

 

15
00

 

16
00

 

17
00

 

18
00

 

19
00

 

20
00

 

21
00

 

22
00

 

23
00

 
24

00
 

25
00

 

                                              

Siegal e Goetz 
(1977) 

Absorção pela 
água saturada 
na atmosfera 

                                              

                                              

Stoner et al. 
(1980) 

Radiação 
solar é quase 

totalmente 
absorvida 

                                              

                                              

Analytical 
Spectral 

Devices, Inc. 
(1999) 

Profundas 
bandas de 

absorção pelo 
vapor de 

água. 

                                              

                                              

Department of 
Geography 
University of 

Zurich, (1999) 
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vapor d’água 

nessas 
regiões 

                                              

                                              

Resultados 
obtidos nesta 
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Absorção da 
radiação 
incidente 

                                              

 

A Figura 5.5 apresenta os valores de radiância solar e de reflectância da placa 

medidos em campo em uma data correspondente ao período da campanha, e de um teste 

realizado em 19/08/1999, correspondente ao período de seca na região. Nota-se pelos 

gráficos que, apesar de menos intensos os ruídos ainda foram registrados na curva de 

reflectância da placa obtida no período seco e sem nebulosidade. 

Esse resultado vem reforçar a suposição citada anteriormente de que quando em 

alguns intervalos do espectro eletromagnético a radiação incidente atinge um determinado 

nível, a eficiência do equipamento em obter as respostas espectrais fica comprometida para 

esses intervalos, registrando-se aí os denominados ruídos nas curvas espectrais. 
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(a) Curva espectral da placa em 19/02/1999
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(b) Curva espectral da placa em 19/08/1999  
Figura 5.5 - Curvas espectrais da placa padrão obtidas durante a campanha e no teste em 19/08/1999. 
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Com base neste resultado e considerando que esta pesquisa busca avaliar as 

respostas espectrais de alguns alvos, obtidas em ambiente natural, e que, como exposto 

acima, em alguns intervalos do espectro as respostas espectrais não podem ser avaliadas 

em função da existência de uma interferência, provocando os ruídos nas curvas espectrais, 

as análises apresentadas na seqüência deste capítulo estão restritas aos intervalos de 

comprimentos de onda onde tais ruídos não foram observados. No item a seguir será 

abordada a seleção dos comprimentos de onda não suscetíveis às interferências nas 

respostas espectrais. 

 

 

5.1.1 - Seleção dos intervalos espectrais 

 

Para seleção dos intervalos espectrais onde serão realizadas as demais avaliações 

das respostas espectrais, propostas nesta pesquisa, foram utilizadas as medidas de 

reflectância da placa padrão. 

Analisando as curvas espectrais da placa padrão obtidas em todos os dias da 

campanha, pode-se observar que a intensidade dos ruídos, representados pelos picos de 

reflectância, variaram de uma curva para outra, variando, também, a largura dos intervalos 

espectrais onde são observados os ruídos. 

Em uma análise gráfica mais detalhada das curvas dos valores médios de 

reflectância (da placa padrão), pode ser identificado, para cada curva, o intervalo de 

comprimento de onda onde foram observados os ruídos nas respostas espectrais. 

Visando utilizar nas análises, propostas nos objetivos deste trabalho, apenas os 

dados ausentes de interferências, foram identificados nas curvas de reflectância da placa, 

obtidas a cada dia da campanha, os intervalos onde estavam localizados os ruídos. As 

respostas espectrais obtidas nesses intervalos foram então desconsideradas nas análises. 

Foram selecionados os seguintes intervalos cuja resposta espectral apresentava alta 

razão sinal / ruído: 400,39 a 895,1 nm; 1000,88 a 1338,39 nm; 1472,80 a 1790 nm e 

2013,75 a 2398,98 nm. Todas as análises relativas ao comportamento espectral dos alvos 

monitorados serão avaliados apenas nesses intervalos. 
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5.2 - Análise de medidas radiométricas das parcelas de solo exposto 

 

Este item apresenta as análises e os resultados obtidos com os dados espectrais 

coletados sobre as parcelas de solo exposto. 

Todos os dados aqui apresentados foram coletados em dias de céu sem nuvens, ou 

nuvens apenas no horizonte. No total foram coletadas 90 medidas de reflectância sobre as 

parcelas de solo cujos teores de umidade estavam na faixa de 1,33 a 35,14%. 

Esse teor de umidade refere-se à umidade da camada superficial do solo, 

determinada a partir das amostras coletadas logo após a coleta das respostas espectrais. 

Os gráficos apresentados nos itens a seguir abrangem apenas os intervalos em que 

não foram identificados ruídos nas respostas espectrais, citados no item anterior. Os 

comprimentos de onda entre esses intervalos estão apresentados, em tracejados, apenas 

para efeito de visualização, uma vez que os valores de reflectância não são considerados 

nas análises. 

 

 

 

5.2.1 - Amplitude de variação do valor da reflectância em função do aumento no teor 

de umidade 

 

É observação comum que, de maneira geral, para a maioria dos solos, a reflectância e 

o teor de umidade obedecem uma relação inversa, ou seja, aumentando o teor de umidade 

observa-se uma diminuição na magnitude da reflectância. Sabe-se também que em alguns 

intervalos do espectro eletromagnético tais relações são mais expressivas, possibilitando 

descrever, com alto grau de representatividade, como se dá a influência do conteúdo de 

água no solo sobre a reflectância do mesmo. 

O que se pretende neste item é avaliar, para o tipo e as condições do solo aqui 

estudado, a amplitude das alterações das respostas espectrais, ou seja, até que nível de 

variação da umidade do solo tais alterações podem ser observadas e, os intervalos do 

espectro onde elas são mais representativas. 

A Tabela 5.3 apresenta todas as medidas de teor de umidade obtidas sobre as 

parcelas de solo exposto, agrupadas em sete faixas de umidade, e a média de cada faixa. 
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Tabela 5.3 - Teores de umidade medidos e agrupados em sete faixas de 

umidade. 

Teores de umidade (%) Faixas de 

umidade Todos os valores medidos Média 

F1 1,33 - 1,42 – 1,57 - 1,91 - 2,13 - 2,30 - 2,33 - 2,77 - 2,85 - 4,74 2,34 

F2 
6,19 - 7,27 - 7,35 - 7,84 - 8,05 - 8,29 - 9,21 - 9,36 - 9,56 - 9,57 - 

9,59 - 9,71 - 9,79 - 10,15 - 10,41 - 10,60 - 10,66 - 10,69 - 10,94. 
9,22 

F3 

11,11 - 11,17 - 11,25 - 11,32 - 11,48 - 11,52 - 11,66 - 11,90 - 

11,94 - 12,15 - 12,27 - 12,47 - 12,96 - 13,04 - 13,21 - 13,52 - 

13,78 - 14,02. 

12,27 

F4 16,43 - 18,43 - 18,65 - 19,33 - 20,95. 18,76 

F5 

21,16 - 22,08 - 22,21 - 22,61 - 22,62 - 23,21 - 23,48 - 23,84 - 

24,54 - 24,74 - 24,78 - 24,83 - 24,92 - 25,25 - 25,75 - 25,91 - 

25,91 - 25,92. 

24,10 

F6 
26,01 - 26,23 - 27,91 - 27,97 - 28,37 - 28,76 - 28,99 - 29,21 - 

29,33 - 29,41 - 29,55 - 29,82. 
28,46 

F7 30,50 - 30,80 - 31,70 - 31,72 - 31,72 - 32,06 - 32,29 - 35,14. 32,00 

 

Para cada faixa de teor de umidade determinou-se um valor médio das medidas 

espectrais. Estes sete conjuntos de dados passaram a representar o comportamento 

espectral do solo estudado em cada faixa de umidade. No gráfico da Figura 5.6 estão 

representadas as sete curvas espectrais que correspondem às sete faixas de umidade que 

foram monitoradas. 

As curvas da Figura 5.6 mostram que existe uma relação definida entre o teor de 

umidade e as respostas espectrais do solo estudado. Analisando visualmente essas curvas, 

pode-se observar que, de forma geral, foi mantida a relação inversa entre a umidade e a 

reflectância do solo, coletadas em condições naturais, em todo espectro estudado. 

Procurando avaliar, em termos de percentagem, como se dá a influência do aumento 

da umidade do solo na sua resposta espectral, optou-se por considerar, entre as faixas de 

umidade apresentadas na Tabela 5.3, a primeira faixa (umidade média de 2,34%) como 

curva referência ou curva padrão de reflectância do solo seco, uma vez que nela foram 

registrados os menores teores de umidade em todo o período de coleta de dados. 

A partir dessa curva padrão foram analisadas, separadamente, cada uma das outras 

seis faixas seguintes, onde F2, F3, F4, F5, F6 e F7 representam parcelas de solo cujo 

aumento de umidade em relação à umidade das parcelas representativas da curva padrão é 

de 6,88%, 9,93%, 16,42%, 21,76%, 26,12% e 29,66% respectivamente. 
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Figura 5.6 - Curvas de reflectância de parcelas de solo exposto nas sete faixas de 

umidade. 

 

Na Tabela 5.4 estão apresentados os valores médios de reflectância para cada faixa 

de umidade nos quatro intervalos espectrais avaliados e, para melhor visualização dos 

dados, eles estão apresentados na Figura 5.7. 

Nota-se pelo gráfico da Figura 5.7 que, para os quatro intervalos espectrais 

avaliados, a média dos valores de reflectância decresce em função do aumento da umidade 

do solo, e no intervalo de 400,35 a 895,10 nm observou-se os menores valores de 

reflectância. 

 

Tabela 5.4 - Reflectância média das sete faixas de umidade. 

Faixas de umidade média 

F1 

2,34% 

F2 

9,22% 

F3 

12,27% 

F4 

18,76% 

F5 

24,10% 

F6 

28,46% 

F7 

32,00% 

Intervalo 

espectral (nm) 

Reflectância média (%) 

400,39 - 895,10  11,67 9,59 8,99 7,11 7,06 6,13 6,25 

1000,88 - 1338,39 19,53 15,78 14,94 11,46 11,01 9,32 9,66 

1472,8 - 1790,00  20,21 15,58 15,12 10,77 10,10 8,38 8,91 
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2013,75 - 2398,98 21,33 16,56 16,29 12,18 11,20 8,92 9,04 
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Figura 5.7 - Reflectância média de parcelas de solo exposto nas sete faixas de 

umidade e em quatro intervalos do espectro eletromagnético. 

 

A Tabela 5.5 apresenta os resultados da análise onde se avaliou a percentagem de 

redução da reflectância em relação a reflectância da faixa correspondente a curva padrão 

(F1). Nela consta, para cada faixa de umidade e para cada um dos intervalos avaliados, as 

percentagens média e máxima de redução no valor da reflectância em relação ao valor da 

reflectância da curva padrão e o comprimento de onda de ocorrência do valor máximo. 

Analisando a Tabela 5.5 observa-se facilmente que, para todas as percentagens de 

variação da umidade do solo aqui analisadas, há uma considerável redução no valor da 

reflectância quando comparado com a reflectância da curva padrão. 

Em termos de valores médios, comparando a reflectância de F1 (curva padrão) com a 

reflectância das demais faixas, as menores reduções foram observadas para a F2, que 

representa as parcelas de solo com aumento de 6,88% na umidade em relação a curva 

padrão. Nesta faixa a menor redução foi de 19,22%, observada no intervalo de 1000,88 a 

1338,39 nm. As maiores reduções foram observadas na F6, que representa as parcelas de 

solo com aumento de 26,12% na umidade em relação à umidade da curva padrão, onde foi 

observada redução de 58,55% no intervalo de 1472,8 a 1790 nm. 
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Nota-se também que, para uma mesma faixa de umidade, a redução nos valores de 

reflectância variam a cada intervalo espectral. 

Esses resultados indicam que a relação entre a umidade do solo e sua resposta 

espectral está bem definida e inversamente relacionadas, nota-se, também, que tal relação 

não se mantém constante em todos os intervalos avaliados, o que possivelmente está 

relacionado com as características espectrais de cada intervalo. 

 

Tabela 5.5 - A influência do aumento da umidade (em relação à umidade das 

parcelas pertencente à curva padrão) na resposta espectral de parcelas de solo 

exposto. 

Percentagem de redução no valor da reflectância em 

relação ao valor da curva padrão (%) 

Aumento na 

umidade em 

relação à 

umidade da curva 

padrão 

Intervalo espectral 

(nm) Valor 

Médio 

Valor 

máximo 

Comprimento de onda de 

ocorrência do valor máximo. 

400,39 – 895,51 19,48 27,73 445,58 

1000,88 – 1338,39 19,22 22,65 1324,71 

1472,8 – 1790 22,95 24,09 1499,16 
F2 – 6,88% 

2013,75 – 2398,98 22,25 26,20 2059,01 

400,39 – 895,51 24,81 34,98 418,1 

1000,88 – 1338,39 23,40 26,25 1128,43 

1472 – 1790 25,24 27,68 1499,16 
F3 – 9,93% 

2013,75 – 2398,98 23,52 27,9 2059,01 

400,39 – 895,51 39,93 47,50 503,73 

1000,88 – 1338,39 41,37 45,32 1324,71 

1472 – 1790 46,74 48,97 1525,34 
F4 – 16,42% 

2013,75 – 2398,98 42,67 51,04 2059,01 

400,39 – 895,51 39,11 40,76 873,77 

1000,88 – 1338,39 43,67 48,20 1324,71 

1472 – 1790 50,06 52,72 1525,34 
F5 – 21,76% 

2013,75 – 2398,98 47,24 56,63 2059,01 

400,39 – 895,51 46,58 50,89 873,77 

1000,88 – 1338,39 52,33 56,21 1324,71 

1472 – 1790 58,55 60,96 1526,34 
F6 – 26,12% 

2013,75 – 2398,98 58,00 65,15 2059,01 

F7 – 29,66% 400,39 – 895,51 45,34 48,61 893,57 
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1000,88 – 1338,39 50,56 53,61 1324,71 

1472 – 1790 55,95 58,84 1525,34 

 

2013,75 – 2398,98 57,42 64,86 2070,23 

 

Para os quatro intervalos de comprimentos de onda em que foi subdividido o espectro 

estudado, observa-se pela Tabela 5.5 que alguns comprimentos de onda apresentam 

maiores alterações nas respostas espectrais. 

Pela Tabela 5.5 nota-se que no primeiro intervalo espectral (400,39 a 895,51 nm), 

não foi identificado nenhum comprimento de onda no qual a redução na percentagem 

máxima de reflectância fosse apropriada para representar todas as faixas de umidade 

monitorada. Para os demais intervalos identificou-se os seguintes comprimentos de onda: 

1324,71 nm para o intervalo de 1000,88 a 1338,39 nm, 1525,34 nm no intervalo de 1472 a 

1790 nm e 2059,01nm no intervalo de 2013,75 a 2398,98 nm. Assim, de acordo com a 

análise mencionada, esses comprimentos de onda seriam os mais indicados para reproduzir 

a relação que mostra o influência do teor de umidade do solo na sua resposta espectral. 

Baumgardner et al. (1985) comentam que, por causa das dificuldades práticas de se 

medir em campo a reflectância na faixa de absorção de 1950 nm, o que foi evidenciado 

também nesta pesquisa, a região de 1500 a 1730 nm aparenta ser a mais indicada para o 

mapeamento do conteúdo de água no solo superficial. 

Nesta pesquisa, considerando as percentagens médias e máximas de redução no 

valor da reflectância, Tabela 5.5, observa-se que, exceto o primeiro, os outros três intervalos 

avaliados apresentaram, para todas as faixas de umidade avaliadas, redução acima de 20% 

no valor da reflectância quando comparada com a reflectância da curva padrão. Portanto, 

analisando em termos de redução do valor da reflectância em comparação com a 

reflectância da curva padrão, os intervalos 1000,88 a 1338,39 nm; 1472 a 1790 nm; e 

2013,75 a 2398,98 nm apresentaram-se bastante sensíveis à variação de umidade, 

possibilitando assim a identificação de cada uma das faixas de umidade. 

Com os valores máximos em percentagem de redução no valor da reflectância, 

medida a cada faixa de umidade foi gerado o gráfico da Figura 5.8. Nessa figura observa-se 

que a redução no valor da reflectância não segue um padrão uniforme em todos os 

intervalos do espectro. 

Na Figura 5.8 nota-se que no intervalo de 400,39 a 895,51 nm, para cada faixa de 

umidade há uma redução no valor da reflectância, porém, não de forma progressiva e 

constante. 

Peterson et al. (1979) apud Steffen (1996) observaram que a diminuição da 

reflectância em função do umedecimento está diretamente relacionada com a mudança na 

cor do solo. Esta observação explica o comportamento diferenciado no intervalo de 400,39 a 
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895,51 nm, localizado no espectro visível, uma vez que as parcelas de solo, quando na faixa 

mais seca, apresentavam uma coloração bem diferente das demais faixas. No espectro 

visível também foi identificado o menor coeficiente de correlação linear entre umidade de 

solo e resposta espectral, ficando em 0,8, enquanto nos outros intervalos esse coeficiente 

ficou entre 0,97 e 0,98. 

Ao contrário do primeiro, nos outros três intervalos (1000,88 a 1338,39 nm; 1472 a 

1790 nm; e 2013,75 a 2398,98 nm) observou-se que aumentando o teor de umidade ocorre 

uma redução progressiva no valor da reflectância, até a F6. Na F7 nota-se uma pequena 

redução em relação a faixa anterior. 
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Figura 5.8 - Percentagens máximas de redução no valor da reflectância em função 

de aumento no teor de umidade. 

 

Na Figura 5.9 estão apresentados, separadamente, para cada intervalo avaliado, as 

sete curvas espectrais que representam os sete níveis de umidade avaliados nesta 

pesquisa. 

Nas referências consultadas não se encontrou uma opinião única ao se estipular um 

intervalo espectral ou determinados comprimentos de onda que possam representar a 

influência da umidade na resposta espectral dos solos. Isso deve-se ao fato da diminuição 

no valor da reflectância espectral do solo, em função do aumento de umidade, variar de solo 

para solo. 
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Analisando visualmente a Figura 5.9, referente ao solo estudado nesta pesquisa 

(latossolo), observa-se que nos comprimentos de onda de 400 a 600 nm, região do espectro 

visível, é possível apenas distinguir a faixa mais seca (curva referência) das demais faixas 

de umidade. Nesse intervalo o conteúdo de água no solo não apresentou ter forte influência 

sobre a reflectância, de forma a permitir a distinção entre as diversas faixas de umidade. 

Nos demais intervalos é possível identificar cada uma das curvas, representando as 

sete faixas de umidade. No entanto, observa-se que para as faixas onde a diferença entre os 

níveis de umidade do solo estão abaixo de 6%, a reflectância média assume valores muito 

próximos, o que pode ser observado comparando os pares de curvas que representam as 

faixas F2 e F3, e F4 e F5, cujas diferenças nos teores de umidade do solo são 

respectivamente 3,05 e 5,34, fazendo com que, em análise visual, as curvas espectrais 

tendem a se confundir. 

Formaggio (1989) constatou que o aumento da umidade provoca a diminuição na 

reflectância dos solos, todavia, a forma geral das curvas espectrais dos solos praticamente 

não é afetada pelas variações da umidade. Pelos gráficos da Figura 5.9 nota-se que também 

aqui esta constatação pode ser verificada em todos os intervalos monitorados. 

Fato singular ocorre, em grande parte do intervalo monitorado, entre as faixas F6 e 

F7. Na sétima faixa de umidade foram registrados valores de reflectância maiores que os 

registrados para a sexta faixa, que tem umidade média do solo menor que da sétima faixa, 

contrariando, assim, a observação anterior de que a reflectância diminui com o aumento da 

umidade do solo. A diferença entre os teores de umidade de F6 e F7 ficou em 3,54%, esta 

pequena diferença dificultou distinguir ambas as faixas. 

Além da diminuição da reflectância a umidade do solo é identificada pela presença de 

algumas regiões de absorção pela água. Madeira Netto (1996), citando Curcio e Petty 

(1951), comenta que a umidade do solo afeta sua reflectância devido as faixas de absorção 

pela água, localizadas em 760, 970, 1190, 1450 e 1940 nm. Para Baumgadner et al. (1985) 

as principais faixas de absorção estão localizadas em 970 , 1200, 1450, 1770 e 1950 nm, 

sendo que as faixas de 1450 e 1950 nm são as mais sensíveis à variação da umidade.  

Nesta pesquisa, o efeito das interferências nas respostas espectrais inviabilizou o 

estudo em alguns intervalos do espectro, especificamente nos intervalos de localização das 

principais faixas de absorção pela água. Nos intervalos avaliados foram identificadas três 

faixas de absorção. A primeira faixa localizada no infravermelho próximo, entre 1100 e 1150 

nm, no infravermelho médio foram localizadas as outras duas faixas de absorção, a mais 

acentuada encontra-se entre 2250 e 2300 nm e outra entre 2350 e 2400 nm. 
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Figura 5.9 - Curvas espectrais de parcelas de solo exposto em sete níveis de umidade. 
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Partindo dessa afirmação, uma segunda análise foi realizada. Foram comparadas as 

diferenças entre os valores de reflectância das faixas sucessivas de umidade, ou seja, entre 

F1 e F2, entre F2 e F3 e assim sucessivamente. A sétima faixa de umidade não foi 

considerada por apresentar valores de reflectância superiores aos observados na sexta 

faixa, que tem menor valor de umidade média do solo. O resultado dessa análise pode ser 

verificada na Tabela 5.6 

 

Tabela 5.6 - A influência do aumento da umidade (em relação a umidade da faixa 

anterior) na resposta espectral de parcelas de solo exposto. 

Percentagem de redução no valor da reflectância (%) Faixas de 

umidade e as 

respectivas 

diferenças entre 

ambas 

Intervalo espectral 

(nm) Valor 

médio 

Valor 

máximo 

Comprimento de onda de 

ocorrência do valor máximo. 

400,39 – 895,51 19,48 27,73 445,58 

1000,88 – 1338,39 19,22 22,65 1324,71 

1472,8 – 1790 22,90 24,09 1499,16 

F1 – F2 

6,88% 

2013,75 – 2398,98 22,50 26,20 2059,01 

400,39 – 895,51 6,63 12,80 419,46 

1000,88 – 1338,39 6,23 7,59 1012,27 

1472 – 1790 2,98 4,73 1499,16 

F2 – F3 

3,05% 

2013,75 – 2398,98 1,63 3,53 2025,12 

400,39 – 895,51 20,01 27,65 893,57 

1000,88 – 1338,39 23,38 26,39 1324,71 

1472 – 1790 28,76 30,32 1525,34 

F3 – F4 

6,49% 

2013,75 – 2398,98 25,21 32,50 2081,41 

400,39 – 895,51 1,80 3,30 767,61 

1000,88 – 1338,39 3,98 5,61 1099,67 

1472 – 1790 6,24 8,96 1486,00 

F4 – F5 

5,34% 

2013,75 – 2398,98 8,03 12,26 2368,54 

400,39 – 895,51 12,31 17,17 879,85 

1000,88 – 1338,39 12,36 16,62 1006,54 

1472 – 1790 17,00 17,61 1703,84 

F5 – F6 

4,36% 

2013,75 – 2398,98 20,35 22,76 2327,90 

 

Como era de se esperar, os resultados apresentados na Tabela 5.6 mostram que 

entre F1 e F2 e, F3 e F4, onde existe as maiores diferenças entre os valores de umidade 
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média do solo (6,88 e 6,49% respectivamente), foram observados as maiores percentagens 

de redução nos valores de reflectância. 

Na tabela 5.6 observa-se que a maior amplitude de variação ocorreu de F3 para F4. 

Tal fato ocorre em função das parcelas de solo, que compuseram a F3 e a F4,  estarem com 

umidade média de 12,27% e 18,76% respectivamente, o que significa um aumento de 

umidade de 6,49% de F4 em relação a F3. Este valor só não é maior que o encontrado entre 

F1 e F2 (6,88%). Conforme o gráfico da Figura 5.6, analisando em função de faixas 

sucessivas de aumento de umidade, as parcelas que compõem esses dois pares de curvas 

apresentam as maiores diferenças entre seus respectivos valores de reflectância, o que 

permite serem perfeitamente distinguidas a partir de suas curvas espectrais. 

Nota-se que a diferença de umidade entre F4 e F5 está em 5,34% e a redução na 

reflectância foi menor que entre F5 e F6, onde a diferença de umidade do solo está em 

4,36%. Tal fato pode ter ocorrido em função da quantidade de medidas de reflectância 

(Tabela 5.3) obtidas em F4, apenas cinco. Tal quantia é pequena para representar com 

confiabilidade a reflectância do solo nessa faixa de umidade. 

Os resultados obtidos nas análises, acima apresentadas, mostraram que, avaliando 

parcelas de solo exposto em condições de campo, de maneira geral, o aumento da umidade 

do solo proporcionou uma correspondente redução no valor da reflectância. A percentagem 

de redução no valor da reflectância de parcelas de solo úmido, quando comparado com a 

reflectância de uma parcela de solo seco cresce gradativamente com o aumento da 

umidade (Figura 5.8). 

Os resultados indicaram também que um aumento de 6% de umidade proporciona 

uma redução média acima de 20% no valor da reflectância, possibilitando assim boa 

diferenciação entre as parcelas, quando analisadas as curvas espectrais, como pode ser 

verificado nos gráficos da Figura 5.9 observando as curvas correspondentes às faixas F1, 

F2, F4 e F6. 

A linha de solo, definida a partir dos valores de reflectância nas regiões espectrais do 

vermelho e do infravermelho próximo, segundo alguns autores (Courault et al. 1993, Sanden 

et al. 1996), pode ser útil para distinguir solo seco de solo úmido. 

Neste sentido, foi feita uma análise visando avaliar a possibilidade de distinguir, a 

partir da linha de solo, as parcelas de solo seco e as de solo úmido. 

Foram elaboradas linhas de solo para cada uma das sete faixas de umidade (Tabela 

5.3). Todas essas linhas apresentaram coeficiente de determinação acima de 0,9, no 

entanto, não foi possível distingui-las entre si. 

A Figura 5.10 apresenta duas linhas de solo, uma gerada a partir dos valores de 

reflectância obtidos sobre as parcelas de solo com umidade média de 2,34% (solo seco - 

curva padrão), e outra com os valores de reflectância obtidos para as parcelas com umidade 
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média de 28,87%, que representa todos os teores de umidade pertencentes às faixas F5, F6 

e F7 (Tabela 5.3). 
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Figura 5.10 - Linhas de solo 

 

Da Figura 5.10 podemos concluir que, com os dados obtidos nesta pesquisa, foi 

possível distinguir, a partir de comparações entre as linhas de solo, apenas as parcelas de 

solo seco das parcelas cuja umidade média estava em 28,87%, representando 26,53% de 

aumento de umidade em relação à umidade da curva padrão.  

Observa-se pela figura que a diferenciação entre as parcelas de solo seco e úmido só 

é possível em função da variação nos valores da reflectância. No intervalo correspondente 

ao vermelho, a reflectância das parcelas de solo seco é 56% maior que a reflectância das 

parcelas com umidade média de 28,87%, enquanto que no intervalo correspondente ao 

infravermelho próximo essa percentagem está em 51%. 

A declividade da linha, que é citada na bibliografia como parâmetro para distinguir 

solo seco de solo úmido, praticamente não se altera quando se compara as duas linhas de 

solo obtidas. 
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5.3 - Correlação entre teor de umidade do solo e reflectância correspondente às 

bandas do LANDSAT -TM 

 

A técnica de radiometria de campo tem, entre vários objetivos, o de fornecer 

subsídios para que se possa melhor empregar imagens de satélite em estudos do ambiente 

terrestre. Entre os vários satélites disponíveis para estudos dessa natureza o LANDSAT, 

mais especificamente o LANDSAT-5 que tem a bordo o sistema de varredura multiespectral 

denominado Thematic Mapper (TM), está entre os mais utilizados pelos cientistas. 

É nesse sentido que se buscou, neste item, avaliar a correlação entre o teor de 

umidade do solo e a reflectância medida em campo pelo espectrorradiômetro GER 2600, 

nas bandas do LANSAT-TM. 

Os intervalos espectrais (bandas) onde estão posicionados os sensores do 

LANDSAT-TM e os intervalos correspondentes sobre os quais são coletados dados de 

reflectância pelo espectrorradiômetro utilizado nesta pesquisa estão indicados na Tabela 

5.7. 

Tabela 5.7 - As bandas do LANDSAT-TM e os intervalos correspondentes no 

Espectrorradiômetro GER 2600. 

LANDSAT-TM GER 2600 

Banda Intervalo (nm) Intervalo correspondente à banda do LANDSAT -TM (nm) 

1 450 - 520 449,74 - 519,74 

2 520 - 600 521,20 - 599,54 

3 630 - 690 630,53 - 690,19 

4 760 - 900 760,43 - 899,68 

5 1550 - 1750 1551,35 - 1753,3 

7 2080 - 2350 2081,41 - 2358,59 

 

A Figura 5.11 apresenta as curvas de sensibilidade dos sensores TM do LANDSAT-5, 

indicando que para cada comprimento de onda existe um valor correspondente de resposta 

espectral relativa. Na Tabela A2 (em anexo) constam os valores da resposta espectral 

relativa para o intervalo espetral correspondente a cada banda. Os valores de reflectância 

do solo apresentados neste item foram multiplicados pelos respectivos valores da resposta 

espectral relativa do TM LANDSAT-5. 
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Figura 5.11 - Curvas de sensibilidade dos sensores TM do LANDSAT-5 nas bandas 

1, 2, 3, 4, 5 e 7. 

Fonte: Digitalizado de Souza (1994) 

 

Em uma primeira análise, todos os teores de umidade do solo em que coletou-se 

respostas espectrais, foram agrupados em sete faixas de umidade (Tabela 5.5). Essa 

análise consistiu em correlacionar a reflectância média de cada uma das faixas de umidade, 

medida nos intervalos correspondente à cada banda do LANDSAT -TM, com os respectivos 

valores médios de umidade do solo. A reflectância média aqui referida representa a área 

abaixo da curva espectral dividida pelo intervalo espectral correspondente a cada banda do 

LANDSAT-TM. 

A Tabela 5.8 apresenta, para cada faixa de umidade média do solo, o valor da 

reflectância média nos intervalos correspondente às bandas do LANDSAT -TM. 
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Nota-se pelos valores dessa tabela que, de maneira geral, aumentando-se o teor de 

umidade há uma diminuição progressiva no valor da reflectância espectral. Isso não se 

observa apenas para a F7, cujos valores de reflectância são maiores que para a F6, o 

mesmo ocorrendo para a F5, nos intervalos correspondentes às bandas 1 e 2, on de os 

valores de reflectância são maiores que os da F4. 

 

Tabela 5.8 - Valores de reflectância média nos intervalos correspondentes às bandas 

do LANDSAT-TM obtidas sobre parcelas de solo em sete faixas de teores de umidade. 

Reflectância media (%) 
Bandas 

LANDSAT

-TM 

F1 

Umid med 

= 2,34% 

F2 

Umid med 

= 9,22% 

F3 

Umid med 

= 12,27% 

F4 

Umid med 

= 18,76% 

F5 

Umid med 

= 24,10% 

F6 

Umid med 

= 28,46% 

F7 

Umid med 

= 32,00% 

BANDA 1 3,03 2,27 2,12 1,69 1,86 1,63 1,71 

BANDA 2 5,62 4,52 4,22 3,31 3,37 2,96 3,04 

BANDA 3 12,64 10,37 9,73 7,66 7,60 6,66 6,76 

BANDA 4 13,59 11,33 10,63 8,34 8,13 6,91 7,08 

BANDA 5 19,64 15,21 14,80 10,56 9,95 8,26 8,83 

BANDA 7 16,70 13,07 12,86 9,67 8,93 7,12 7,29 

 

Outra observação que se faz é que, para um mesmo nível de umidade, o valor da 

reflectância cresce com o comprimento de onda, exceto para o intervalo correspondente à 

banda sete, onde nota-se uma pequena redução no valor da reflectância em relação à 

reflectância do intervalo correspondente à banda cinco. Essa observação está de acordo  

com Hoffer e Johannsen (1978), que indicam como uma das melhores características de 

reflectância de solo seco o aumento do nível de reflectância com o aumento do comprimento 

de onda, particularmente nas porções visível e infravermelho próximo do espectro. O dados 

da Tabela 5.8 estão plotados no gráfico da Figura 5.12, para permitir melhor visualização 

dessas observações. 

Observa-se pelo gráfico da Figura 5.12 que, em todas as bandas, as parcelas de solo 

quando submetidas aos menores teores de umidade (F1, média de 2,34%) apresentam os 

maiores valores de reflectância. 

No mesmo gráfico, comparando as faixas de umidade F2 e F3, nota-se que elas 

apresentam valores de reflectância bastante próximos, o que torna difícil distinguir uma da 

outra. O mesmo se observa para as faixas de umidade F4 e F5, e F6 e F7. 

Também aqui, nos intervalos correspondentes às bandas do LANDSAT -TM nota-se 

que, quando a diferença nos níveis de umidade entre as faixas estão abaixo de 5,34% (entre 

F2 e F3, F4 e F5, e F6 e F7), é pequena a diferença entre os respectivos valores de 
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reflectância. Desta forma, para que duas parcelas possam ser diferenciadas a partir da 

reflectância média medida nos intervalos que correspondem às bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7 do 

LANDSAT-TM, é necessário uma diferença de no mínimo 6% (como ocorre entre F1 e F2 e 

F3 e F4) no nível de umidade do solo entre ambas. 
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Figura 5.12 - Reflectância média nos intervalos correspondentes às bandas do 

LANDSAT-TM a cada faixa de umidade. 

 

Utilizando os valores médios de umidade do solo obtidos em cada faixa de umidade 

(Tabela 5.8) foram encontrados coeficientes de correlação, entre umidade do solo e 

reflectância média nos intervalos correspondentes as bandas do LANDSAT-TM, de 0,88 na 

banda 1; 0,95 na banda 2; 0,96 nas bandas 3 e 5; 0,97 na banda 4 e 0,98 na banda 7. 

Esses coeficientes estabeleceram que, de maneira geral, todas as bandas são 

representativas no sentido de permitir determinar a umidade do solo em função da 

reflectância do mesmo. 

No gráfico da Figura 5.13 estão plotados os noventa valores de umidade do solo 

obtidos nesta pesquisa e os respectivos valores de reflectância média, para os intervalos 

que correspondem às bandas do LANDSAT -TM. 
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Figura 5.13 - Reflectância média em todos os valores de umidade monitorados nos intervalos correspondentes às bandas do 

LANDSAT-TM.
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Nota-se pela Figura 5.13 que os maiores valores de reflectância foram medidos nos 

intervalos correspondentes às bandas 5 e 7, que estão localizadas nos maiores 

comprimentos de onda do espectro avaliado. 

Em uma outra análise, em lugar das sete faixas de umidade, foram utilizados todos 

os noventa teores de umidade monitorados e os valores de reflectância média de cada um 

desses teores de umidade. 

Com esses mesmos dados buscou-se determinar, para cada banda, se existe alguma 

relação entre o valor da umidade e a reflectância correspondente e, se essa relação segue 

uma tendência ou tipo de regressão. 

Nessa análise observou-se que os coeficientes de correlação calculados entre os 

noventa teores de umidade e a reflectância média de cada um desses teores ficou em 0,61 

na banda 1; 0,77 na banda 2; 0,81 nas bandas 3 e 5 e 0,82 nas bandas 4 e 7, estes valores 

são menores que os observados quando calculados a partir dos valores médios de umidade 

para as sete faixas a que foram agrupados. 

Nos gráficos das Figuras 5.14 e 5.15 estão apresentados a melhor relação obtida 

para cada banda e os respectivos coeficientes de determinação. Para chegar a esses 

resultados vários modelos de correlações foram testados. Entre eles, linear, exponencial, 

polinomial e logarítmico. 

No intervalo correspondente à banda 1 foi observado o menor coeficiente de 

determinação, que ficou em 0,49. Nas demais bandas a correlação entre umidade e 

reflectância foi melhor representada, ficando os coeficientes de determinação entre 0,62 e 

0,69. 

O modelo exponencial representou melhor a relação entre umidade do solo e 

reflectância espectral nos intervalos correspondentes às bandas 3, 4, 5 e 7 do LANDSAT -

TM. Para os intervalos correspondentes às bandas 1 e 2 o mo delo logarítmico apresentou 

os melhores coeficientes de determinação. 

Com os resultados encontrados pode-se dizer que as bandas 2, 3, 4, 5 e 7 

apresentam ser as mais indicadas para o monitoramento de umidade de solo a partir de 

sensoriamento remoto 
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Figura 5.14 - Correlação entre teor de umidade e reflectância média nos intervalos 

correspondentes às bandas 1, 2 e 3 do LANDSAT -TM. 



 84

Banda 4 y = 13,788e-0,0228x

R2 = 0,6907
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Banda 5 y = 19,79e-0,0287x
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Figura 5.15 - Correlação entre teor de umidade e reflectância média nos intervalos 

correspondentes às bandas 4, 5 e 7 do TM LANDSAT-TM. 
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A Tabela 5.9 apresenta a matriz de correlação para os valores de reflectância média 

entre os intervalos que correspondem à bandas 1, 2, 3, 4, 5, e 7 do LANDSAT -TM. 

 

Tabela 5.9 - Coeficientes de correlação para os valores de reflectância média nos 

intervalos correspondentes às bandas do LANDSAT -TM. 

Banda B1 B2 B3 B4 B5 B7 

B1 1,000      

B2 0,983 1,000     

B3 0,971 0,998 1,000    

B4 0,958 0,994 0,998 1,000   

B5 0,962 0,994 0,997 0,997 1,000  

B7 0,946 0,986 0,993 0,996 0,996 1,000 

 

Observa-se pela Tabela 5.9 que existe uma alta correlação entre todas as bandas, 

indicando, com isso, a existência uma quantidade substancial de informações redundantes 

contidas nessas bandas. 

Com base nesse resultado não foi possível selecionar bandas com menores 

correlações entre si (maiores informações), para que se pudesse gerar um modelo onde a 

umidade do solo pudesse ser estimada a partir dos valores de reflectância nessas bandas 

selecionadas. 
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5.4 - influência da umidade do solo na resposta espectral da vegetação 

 

Conforme Moreira (1989), em geral o comportamento espectral de uma folha verde 

caracteriza-se por: alta absorbância no ultravioleta e no azul (390 a 500 nm); diminuição da 

absorbância no verde (500 a 560 nm); alta absorbância no vermelho (630 a 760 nm); alta 

reflectância e transmitância no infravermelho próximo (720 a 1300 nm) e, alta absorbância 

no infravermelho médio (1300 a 3000 nm). 

Esse comportamento característico da vegetação é função dos fatores dominantes 

que induzem o comportamento diferenciado em cada intervalo espectral. Considerando a 

influência desses fatores, a curva espectral pode ser subdividida em três intervalos: a) 400 a 

760 nm influenciado pelos pigmentos das folhas; b) 760 a 1350 nm influenciado pela 

estrutura das células e, c) 1350 a 2500 nm influenciado pelo teor de água nas folhas. 

O objetivo principal deste item é verificar se pode ser identificada alguma relação 

entre a resposta espectral da vegetação monitorada e a umidade do solo sob a mesma. 

Para esse fim, imediatamente após medir a reflectância da vegetação, foram 

coletadas amostras da camada de solo logo abaixo da vegetação, para determinação, em 

laboratório, do teor de umidade. Com esses dois parâmetros, reflectância da vegetação e 

umidade do solo, procurou-se identificar alguma relação entre eles, como por exemplo se a 

variação na umidade do solo impõe uma correspondente variação na resposta espectral da 

vegetação. 

Na área da vegetação monitorada, grama Batatais, foram selecionadas parcelas 

onde a grama cobria totalmente a superfície da área visada, ou seja, o solo não tinha 

influência direta na resposta espectral da vegetação. 

 

 

5.4.1 - Curva espectral da vegetação 

 

A Figura 5.16 apresenta a curva espectral típica da vegetação monitorada. Os 

intervalos em tracejado representam os comprimentos de onda onde foram observados 

ruídos nas respostas espectrais. Nota-se por esse gráfico que, de maneira geral, analisando 

todo espectro medido, o comportamento espectral típico da vegetação verde pode ser 

observado. 

No intervalo de 400 a 700 nm são registrados os menores valores de reflectância, 

notando-se aí um intervalo de absorção entre 650 e 700 nm. Segundo Hoffer e Johannsen 

(1978) apud Assunção e Formaggio (1989), a absorção nesse intervalo está associada à 
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influência dos pigmentos, mais especificamente a clorofila. Em 550 nm é observado um pico 

de reflectância. 

Os valores máximos de reflectância são registrados entre 750 e 1300 nm. De 700 a 

900 nm observa-se um crescimento praticamente linear no valor da reflectância, sendo que 

entre 700 e 750 observa-se uma maior variação, indo de aproximadamente 11 para 36%, e 

de 750 para 900 nm essa variação torna-se menos acentuada, indo de aproximadamente 36 

para 44%. 

Entre 1000 e 1100 os valores de reflectância mantêm-se praticamente constantes, a 

partir de onde decresce chegando a uma acentuada absorção no intervalo entre 1150 e 

1200 nm. Segundo Hoffer e Johannsen (1978) apud Assunção e Formaggio (1989), a 

absorção nesse intervalo está associada à influência da água nas folhas.  

No intervalo de 1200 a 1250 nm observa-se novamente um crescimento praticamente 

linear, chegando a um pico de reflectância em 1270 nm, a partir de onde volta a decrescer. 
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Figura 5.16 - Curva espectral da grama Batatais. 

 

A partir de 1450 nm a reflectância torna a crescer, atingindo outro pico a 1650 nm. 

Neste ponto começa a decrescer chegando ao intervalo de 1800 a 2000 nm onde a 

interferência nas respostas espectrais impossibilitou qualquer tipo de análise. Entre 2000 e 
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2400 nm são observados dois picos de reflectância, o primeiro localizado em 2200 e o 

segundo em 2400 nm, e um intervalo de absorção entre 2300 e 2350 nm. 

De 2400 a 2450 nm não é possível fazer qualquer inferência sobre o comportamento 

espectral da vegetação, em função dos ruídos nas respostas espectrais. 

 

 

5.4.2 - Influência da umidade do solo na resposta espectral da vegetação 

 

Utilizou-se nesta análise um total de 24 medidas de reflectância, obtidas sobre quatro 

parcelas da vegetação no período do 10 de fevereiro a 20 de março. A umidade do solo, 

obtida nessas parcelas variou entre 15 e 42%. Tais valores foram agrupados em quatro 

faixas de umidade média: F1-15,75%; F2-28, 58%; F3-35,28% e F4-41,49%. 

A Figura 5.17 apresenta as curvas espectrais da vegetação em cada uma das quatro 

faixas de umidade média do solo sob a mesma. 
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Figura 5.17 - Curva espectral da vegetação com variação da umidade do solo sob a 

mesma. 
 

A curva obtida a partir dos valores de reflectância da vegetação, quando o solo sob a 

mesma estava com teor de umidade na faixa de 15,75%, foi considerada como curva 
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padrão, por ser a menor faixa de umidade do solo em que foram medidas reflectâncias da 

vegetação. As outras três faixas representam, respectivamente, 12,86, 19,56 e 25,77% de 

aumento de umidade em relação à umidade d a curva padrão. 

A partir dos valores de reflectância da curva padrão, foi verificado, em relação às 

outras três faixas de umidade, como se comportou os respectivos valores de reflectância, ou 

seja, se aumentou ou reduziu e em que percentagem em relação aos valores de reflectância 

da curva padrão. 

O infravermelho médio é o intervalo espectral onde a influência da água sobre a 

resposta espectral da vegetação é avaliada de forma mais completa, pois nesse intervalo 

pode-se melhor observar as bandas de absorção pela água. Entretanto, em razão dos 

fatores mencionados anteriormente, esse intervalo não pode ser avaliado por completo. 

Portanto, a análise proposta neste item foi efetuada primeiramente em alguns 

intervalos espectrais onde a variação nos valores de reflectância foram mais 

representativos. Numa segunda análise foi considerado apenas os intervalos 

correspondentes às bandas do LANDSAT -TM. 

Para a primeira análise três intervalos foram selecionados, sendo um no espectro 

visível, 760,43 a 895,1 nm; um no infravermelho próximo, 1000,88 a 1338,39 nm e um no 

infravermelho médio, 1472,8 a 1790 nm. O resultado dessa análise está resumido na Tabela 

5.10. 

 

Tabela 5.10 - Influência do aumento na umidade do solo sobre a resposta espectral 

da vegetação. 

Percentagem de variação no valor da 
reflectância em relação ao valor da 

curva padrão (%) 

Aumento de 
umidade em 

relação `a 
umidade da 

curva 
padrão(%) 

Intervalo espectral 
(nm) 

Tipo de 
relação 

observada 
Valor  
Médio 

Valor 
máximo 

Comprimento de 
onda de ocorrência 
do valor máximo. 

760,43 – 895,1 Inversa 22,43 25,74 767,61 

1000,88 – 1338,39 Inversa 11,34 18,75 1003,18 F2 – 12,86 

1472,80 – 1790,00 Direta 12,43 22,39 1577,20 

760,43 – 895,1 Inversa 15,02 16,40 784,9 

1000,88 – 1338,39 Inversa 9,25 14,44 1004,32 F3 – 19,56 

1472,80 – 1790,00 Direta 4,63 14,00 1577,20 

760,43 – 895,1 Inversa 10,34 13,17 890,52 

1000,88 – 1338,39 Inversa 5,80 11,56 1004,32 F4 – 25,77 

1472,80 – 1790,00 Direta 0,24 9,20 1577,20 
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Observou-se nesta análise que o tipo de relação entre umidade do solo e reflectância 

da vegetação acima do mesmo, não é igual em todos os intervalos do espectro avaliado. 

Nos dois primeiros intervalos, 760,43 a 895,1 e 1000,88 a 1338,39 nm, observa-se uma 

relação inversa entre os dois parâmetros avaliados, ou seja, os maiores valores de 

reflectância da vegetação foram medidos quando o solo estava na mais baixa faixa de 

umidade, portanto, relatando um comportamento similar ao avaliado para as parcelas de 

solo exposto. 

Contrário a esse comportamento, no intervalo de 1472,80 a 1790,0 nm observou-se 

uma relação direta entre a reflectância da vegetação e a umidade do solo sob a mesma, 

uma vez que aumentando a umidade do solo, no intervalo em questão, observou-se um 

correspondente aumento na reflectância da vegetação. 

Hoffer e Johannsen (1978) e Knipling (1970) apud Assunção e Formaggio (1989) 

verificaram que o decréscimo do teor de umidade da planta proporciona um aumento da 

reflectância. Hoffer e Johannsen (1978) citam que para níveis de umidade da folha abaixo 

de 54% o aumento da reflectância é substancial em todos os comprimentos de onda 

compreendidos em 500 e 2500 nm. 

Nesta pesquisa o que se mediu foi a umidade do solo abaixo da vegetação, e os 

resultados obtidos, para os intervalos do visível (760,43 a 895,1) e do infravermelho próximo 

(1000,88 a 1338,39), estão condizentes com os encontrados pelos autores acima citados. 

Portanto, para a vegetação que foi monitorada pode-se dizer que, em alguns intervalos do 

espectro, foi possível identificar uma relação entre a umidade do solo e a reflectância da 

vegetação, no sentido de que o aumento na umidade do solo proporcionou uma 

correspondente redução no valor da reflectância da vegetação. 

Na Figura 5.18 estão representadas as percentagens médias de redução no valor da 

reflectância em função do aumento na umidade do solo para os intervalos de 760,73 a 

895,10 e 1000,88 a 1472,80 nm, onde foram observadas a relação inversa entre umidade do 

solo e reflectância da vegetação. 

Observa-se pelo gráfico da Figura 5.18 que no intervalo correspondente ao espectro 

visível (760,73 a 895,10) a redução na reflectância da vegetação é mais acentuada. 

Observando a Tabela 5.10 verifica-se que essa redução foi de 22,43% quando a umidade 

do solo aumentou em 12,86%, e 10,34% para um aumento de 25,77% na umidade do solo, 

ou seja, a maior variação no valor da reflectância ocorreu quando o solo passou da faixa de 

umidade média de 15,72 para 28,58%. 

Os coeficientes de correlação entre os valores médios de reflectância da vegetação e 

a umidade do solo, também apresentaram resultados representativos. Foram encontrados 

coeficientes de correlação de 0,67 no intervalo de 760,43 a 895,1 nm (espectro visível) e 

0,91 no intervalo de 1000,88 a 1338,39 nm (infravermelho próximo). 
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Figura 5.18 - Percentagem média de redução no valor da reflectância das parcelas 

de vegetação em função do aumento no teor de umidade do solo sob a mesma. 

 

A Tabela 5.11 apresenta os valores médios da reflectância da vegetação, nas quatro 

faixas de umidade do solo, para os intervalos correspondente às bandas do LANDSAT -TM. 

Nesta análise os valores de reflectância da vegetação foram multiplicados pelos coeficientes 

de correção de cada uma das bandas do LANDSAT-TM (Tabela A2 em anexo). 

Tabela 5.11 - Valores de reflectância média nos intervalos correspondentes às 

bandas do LANDSAT-TM obtidas sobre parcelas de vegetação em quatro faixas de teores 

de umidade do solo. 

Reflectância média (%) 
Bandas 

LANDSAT-

TM 

F1 

Umid med = 

15,72% 

F2 

Umid med = 

28,58% 

F3 

Umid med = 

35,28% 

F4 

Umid med = 

41,49% 

BANDA 1 4,16 3,49 3,47 3,30 

BANDA 2 6,50 5,81 6,21 6,19 

BANDA 3 5,03 6,00 5,48 4,50 

BANDA 4 33,39 26,12 28,42 29,93 

BANDA 5 22,18 24,94 23,16 22,30 

BANDA 7 10,85 12,66 11,61 10,76 
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Os intervalos correspondentes às bandas do LANDSAT -TM são: Banda 1 - 449,74 a 

519,74 nm; Banda 2 - 521,20 a 599,54 nm; Banda 3 - 630,53 a 690,19 nm; Banda 4 - 760,43 

a 899,68 nm; Banda 5 - 1551,35 a 1753,3 nm e Banda 7 - 2081,41 a 2358,59 nm. 

Considerando os valores apresentados na Tabela 5.11, foram calculados os 

coeficientes de correlação entre reflectância média e umidade do solo. Apenas nos 

intervalos correspondentes às bandas 1 e 4 foram encontrados coeficientes representativos, 

sendo 0,95 para a banda 1 e 0,52 para a banda 4. 

Os resultados encontrados nas análises, apresentadas neste item, apontam apenas 

um indício de correlação entre a resposta espectral da vegetação e a umidade da camada 

de solo sob a mesma. Os intervalos espectrais correspondentes ao visível, e ao 

infravermelho próximo seriam os mais indicados para essa avaliação. 

Apesar de ter sido avaliada apenas um tipo de cobertura vegetal, e os dados 

espectrais terem sido coletados em apenas uma época do ano, os resultados encontrados 

tornam-se significativos, pois indicam a possibilidade de se monitorar a umidade do solo a 

partir da resposta espectral da vegetação que está sobre ele. 
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6 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Utilizando a técnica de radiometria de campo, propôs-se, nesta pesquisa, avaliar a 

influência da umidade do solo em sua resposta espectral, e na resposta espectral da 

vegetação sobre o solo. O espectrorradiômetro GER2600 foi utilizado como instrumento 

para medida de reflectância de parcelas de solo exposto e de parcelas com cobertura 

vegetal. 

A primeira observação acerca das respostas espectrais obtidas, tanto da placa 

padrão, como das parcelas de solo exposto e de vegetação, foram as intensas 

interferências, ocasionando os denominados ruídos, nos intervalos de 300 a 400 nm, 800 a 

1000 nm, 1350 a 1450, 1800 a 2000 nm e 2400 a 2500 nm. 

Com base em um teste realizado em laboratório concluiu-se que os ruídos nas 

respostas espectrais estavam associados a uma limitação no desempenho do equipamento, 

quando a radiação incidente era reduzida a um determinado nível. Redução que pode estar 

associada a alguma ocasional nebulosidade, causando variações momentâneas na 

quantidade de radiação incidente, ou pode estar associada à absorção pelos constituintes 

atmosféricos, como O2, O3, H2O e CO2. 

Sendo assim, as respostas espectrais correspondentes aos comprimentos de ondas 

de 329,14 a 399,03 nm; 896,63 a 999,7 nm; 1352, 03 a 1459,56 nm; 1814,24 a 2002,33 e 

2408,99 a 2497,44 nm, foram desconsideradas nesta pesquisa em função dos ruídos 

registrados nesses intervalos. 

No intervalo espectral que foi possível avaliar, o espectrorradiômetro utilizado, o 

GER2600, mostrou ser eficaz em trabalhos dessa natureza, sendo possível adaptá-lo tanto 

para trabalhos de campo como de laboratório. 

A análise das respostas espectrais, obtidas sobre as parcelas de solo exposto, 

permitiu observar que a reflectância espectral do solo está inversamente relacionada com o 

seu teor de umidade, ou seja, o aumento da umidade do solo proporcionou uma 

correspondente redução no valor da reflectância. Notou-se também que a percentagem de 

redução no valor da reflectância de parcelas de solo úmido, quando comparado com a 

reflectância de uma parcela de solo seco, cresce gradativamente com o aumento da 

umidade. 

A redução nos valores de reflectância variaram a cada intervalo espectral. Para os 

quatros intervalos espectrais avaliados, 400,39 a 895,51; 1000,88 a 1338,39 nm; 1472 a 

1790 nm; e 2013,75 a 2398,98 nm, apenas nos comprimentos de ondas, correspondentes 

ao espectro visível, não foram verificadas grandes variações nos valores de reflectância que 
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proporcionasse distinguir, a partir das curvas espectrais, as diversas faixas de umidade do 

solo. 

Nos intervalos avaliados, os comprimentos de onda que apresentaram maior 

sensibilidade para detectar as variações de umidade foram: 1324,71 nm para o intervalo de 

1000,88 a 1338,39 nm; 1525,34 para o intervalo de 1472 a 1790 nm e 2013,75 nm para o 

intervalo de 2013,75 a 2398,98 nm. 

Aumento de 26,40% na umidade do solo ocasionou redução média no valor da 

reflectância da ordem de 50% e 20% de redução para um aumento de 6% na umidade do 

solo. 

Ao avaliar a correlação entre o teor de umidade do solo e a reflectância medida em 

campo pelo espectrorradiômetro GER 2600 nos comprimentos de onda correspondentes às 

bandas do LANDSAT-TM, o menor coeficiente encontrado foi 0,88, no intervalo 

correspondente a banda 1, para as demais bandas esse coeficiente ficou acima de 0,95. 

Esses coeficientes são representativos, estabelecem que nos intervalos correspondentes às 

bandas 2, 3, 4, 5 e 7 do LANDSAT-TM é possível determinar correlação que permite 

determinar a umidade do solo em função da sua reflectância. 

O modelo exponencial foi o que representou melhor a relação entre umidade do solo 

e reflectância espectral, nos intervalos correspondentes às bandas 3, 4, 5 e 7 do LANDSAT-

TM, sendo neles encontrados coeficientes de determinação de 0,68, 0,69, 0,67 e 0,69 

respectivamente. Para os intervalos correspondentes às bandas 1 e 2, o modelo logarítmico 

apresentou melhor essa relação, sendo encontrados aqui os menores coeficientes de 

determinação, 0,49 para a banda 1 e 0,62 para a banda 2. 

Ao avaliar a influência da umidade do solo na resposta espectral da vegetação foram 

encontrados coeficientes de correlação entre reflectância da vegetação e umidade do solo 

sob a mesma, de 0,67 no intervalo de 760,43 a 895,1 nm (espectro visível) e 0,91 no 

intervalo de 1000,88 a 1338,39 nm (infravermelho próximo). Considerando os intervalos 

correspondentes à localização das bandas do LANDSAT-TM, foi encontrada correlação de 

0,95 para o intervalo da banda 1. 

Apesar dos representativos coeficientes de correlação encontrados, esses resultados 

são considerado apenas como um indício de que existe uma correlação entre a resposta 

espectral da vegetação e a umidade da camada de solo sob a mesma, uma vez que foram 

poucos os dados obtidos e apenas um tipo de vegetação foi monitorada. 
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SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Como todo trabalho experimental, quando se chega ao final, face a uma avaliação 

dos procedimentos metodológicos empregados e dos resultados que foram encontrados, é 

possível destacar algumas considerações que poderiam enriquecer futuras pesquisas, 

nesse sentido serão feitas aqui algumas sugestões. 

Aproveitando os dados coletados nesta pesquisa, poderiam ser feitas correlações 

entre estas informações e informações obtidas a partir de imagens LANDSAT-TM, para o 

período correspondente à coleta de dados.  

Seria interessante trabalhos que pudessem avaliar a influência da umidade 

atmosférica sobre as respostas espectrais, para tanto poderiam ser realizadas campanhas 

de campo no período correspondente às duas estações, seca e úmida  

Boas correlações foram encontradas entre umidade do solo e reflectância nos 

comprimentos de onda correspondente às bandas do LANDSAT, esses resultados poderiam 

ser enriquecidos se fossem realizadas campanhas simultâneas no sentido de coletar 

respostas espectrais e determinação do teor de umidade em dias correspondentes às 

passagens do satélite. 

Essa mesma consideração poderia ser realizadas incluindo várias classes de solo e 

avaliado o solo exposto e com cobertura vegetal, incluindo também vários tipos de 

vegetação. 

Por fim, sugere-se avaliar a correlação entre a reflectância da vegetação e a umidade 

do solo sob a mesma realizando campanhas em diversos períodos do ano e com vários 

tipos de cobertura vegetal. 
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Tabela A1 – Arquivo ASCII gerado pelo 
software de coleta de dados do GER 2600. 

 
///GER ASCII FILE///  
name= 1908ppa3   

instrument= 2600:00:00 1016   
time= 19/08/99 09:32:07  

averaging= 3,3   
Si integration Speed= 1,1 

PbS integration Speed= 8,8 
optic= 1,1   

temperature=31,24, 29,55,31,11 31,25,29,59 31,14, 
matchfactor= 1,3236, 1,2951, 1,3236 

comm=    
data=     

 
Comprimento 
 de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 

(W/cm2/nm/sr
.10-10) 

Radiância do 
Alvo 

(W/cm2/nm/sr.
10-10) 

Reflec 
tância 
(%) 

 

329,14 2000 2014  100,66 
330,69 2361 2503  106 
332,24 2878 2968  103,14 
333,78 3583 3287  91,74  
335,31 4098 4192  102,29 
336,83 4923 4756  96,6 
338,35 5820 6050  103,95 
339,85 6827 7393  108,29 
341,35 8220 8108  98,63  
342,84 9181 9525  103,75 
344,33 10588 10851 102,48 
345,81 12620 12620 100 
347,28 14445 14750 102,11 
348,75 16526 16310 98,69  
350,21 17607 18199 103,36 
351,66 20985 20881 99,5 
353,11 22379 22620 101,08 
354,56 25985 26530 102,1 
356 26988 27144 100,58 

357,43 30678 30379 99,03  
358,86 32955 33422 101,42  
360,28 36603 37348 102,03 
361,71 40545 40901 100,88 
363,12 43522 43990 101,07 
364,53 47830 48270 100,92 
365,94 52159 52542 100,73 
367,35 54892 55554 101,21 
368,75 57415 57879 100,81 
370,15 57859 58261 100,69 
371,54 59828 60535 101,18 
372,94 61494 61798 100,5 
374,33 62872 63234 100,57 
375,71 64871 65375 100,78 
377,1 68202 68395 100,28 
378,48 70589 70982 100,56 
379,86 70078 70719 100,91 
381,24 68944 69152 100,3 
382,62 69300 70018 101,04 
383,99 71876 72024 100,21 
385,36 76866 77272 100,53 
386,73 82144 82303 100,19 
388,1 86981 87542 100,65 
389,47 90153 90651 100,55 

 
 
 

 
 
 

Comprimento 
 de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 

(W/cm2/nm/sr
.10-10) 

Radiância do 
Alvo 

(W/cm2/nm/sr.
10-10) 

Reflec 
tância 
(%) 

 

390,84 93457 93747 100,31 
392,21 96062 96645 100,61 
393,57 98959 99315 100,36 
394,94 101996 102454 100,45 
396,3 111556 111880 100,29 
397,66 120695 121016 100,27 
399,03 131075 131844 100,59 
400,39 142711 143441 100,51 
401,75 146205 146540 100,23 
403,11 147041 147507 100,32 
404,47 147278 147609 100,22 
405,83 148840 149336 100,33 
407,2 151003 151612 100,4 
408,56 154438 155224 100,51 
409,92 157365 158016 100,41 
411,28 161350 161894 100,34 
412,64 165963 166631 100,4 
414,01 168305 169246 100,56 
415,37 169694 170312 100,36 
416,73 169935 170548 100,36 
418,1 167214 167886 100,4 
419,46 166389 166684 100,18 
420,83 167250 168114 100,52 
422,19 168925 169654 100,43 
423,56 168792 169329 100,32 
424,93 169645 170092 100,26 
426,3 169283 169944 100,39 
427,67 171534 172306 100,45 
429,04 171992 172565 100,33 
430,41 176000 176735 100,42 
431,78 189775 190370 100,31 
433,16 197825 198547 100,37 
434,53 201714 202585 100,43 
435,91 208935 209440 100,24 
437,28 209416 210237 100,39 
438,66 209094 209693 100,29 
440,04 214130 214687 100,26 
441,43 220716 221236 100,24 
442,81 222646 223435 100,35 
444,19 223578 224146 100,25 
445,58 225695 226362 100,3 
446,97 233062 233956 100,38 
448,35 238330 239210 100,37 
449,74 244120 245063 100,39 
451,14 245211 246242 100,42 
452,53 243850 244654 100,33 
453,92 247078 247836 100,31 
455,32 249333 250067 100,29 
456,72 251687 252516 100,33 
458,12 252570 253325 100,3 
459,52 254456 255069 100,24 
460,92 256459 257322 100,34 
462,32 257055 257827 100,3 
463,73 254528 255440 100,36 
465,14 254594 255258 100,26 
466,55 254391 255304 100,36 
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Tabela A1 – Arquivo ASCII gerado pelo 
software de coleta de dados do GER 2600 
(Continuação). 
 

Comprimento 
 de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 

(W/cm2/nm/sr
.10-10) 

Radiância do 
Alvo 

(W/cm2/nm/sr.
10-10) 

Reflec 
tância 
(%) 

 

467,96 254806 255413 100,24 
469,37 255614 256288 100,26 
470,78 260757 261562 100,31 
472,2 265350 265831 100,18 
473,62 266737 267446 100,27 
475,03 267193 267908 100,27 
476,45 267156 268048 100,33 
477,88 268867 269581 100,27 
479,3 268800 269664 100,32 
480,72 266114 266912 100,3 
482,15 261886 262393 100,19 
483,58 260827 261546 100,28 
485,01 254353 255142 100,31 
486,44 258647 259443 100,31 
487,87 268845 269615 100,29 
489,31 275130 275781 100,24 
490,74 274020 274659 100,23 
492,18 275594 276371 100,28 
493,62 280265 280796 100,19 
495,06 280004 280738 100,26 
496,5 278317 278987 100,24 
497,94 274648 275321 100,24 
499,38 274098 274792 100,25 
500,83 270504 271085 100,22 
502,28 273310 273943 100,23 
503,73 272399 273048 100,24 
505,17 275164 275780 100,22 
506,63 272428 273054 100,23 
508,08 270836 271579 100,27 
509,53 270763 271479 100,26 
510,99 271176 271984 100,3 
512,44 268641 269330 100,26 
513,9 267749 268467 100,27 
515,36 269060 269843 100,29 
516,82 262795 263399 100,23 
518,28 271437 272217 100,29 
519,74 282611 283293 100,24 
521,2 288345 289046 100,24 
522,66 289909 290805 100,31 
524,13 295525 296069 100,18 
525,6 291850 292441 100,2 
527,06 284950 285558 100,21 
528,53 292019 292863 100,29 
530 293389 294326 100,32 

531,47 293201 293900 100,24 
532,94 287838 288293 100,16 
534,41 289945 290508 100,19 
535,88 291026 291725 100,24 
537,35 287237 287669 100,15 
538,83 286947 287764 100,28 
540,3 283253 283638 100,14 
541,78 284077 285009 100,33 
543,25 285970 286518 100,19 
544,73 288796  289254 100,16 
546,2 290020 290668 100,22 
547,68 291531 292021 100,17 
549,16 294290 295139 100,29 

 
 
 
 

Comprimento 
 de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 

(W/cm2/nm/sr
.10-10) 

Radiância do 
Alvo 

(W/cm2/nm/sr.
10-10) 

Reflec 
tância 
(%) 

 

550,64 297190 297803 100,21 
552,12 299599 300331 100,24 
553,59 301290 301858 100,19 
555,07 304373 304986 100,2 
556,55 303468 304309 100,28 
558,04 301891 302223 100,11 
559,52 300190 300780 100,2 

561 302090 302548 100,15 
562,48 302487 303226 100,24 
563,96 302321 303131 100,27 
565,44 301066 301715 100,22 
566,92 299097 299733 100,21 
568,41 300474 301025 100,18 
569,89 298120 298841 100,24 
571,37 296313 296945 100,21 
572,86 297542 297979 100,15 
574,34 299379 299897 100,17 
575,82 297681 298415 100,25 
577,3 296976 297870 100,3 
578,79 297732 298271 100,18 
580,27 298365 298880 100,17 
581,75 301508 302129 100,21 
583,24 304082 304608 100,17 
584,72 305133 305738 100,2 
586,2 303716 304280 100,19 
587,68 301084 301671 100,19 
589,17 298185 298754 100,19 
590,65 290110 290901 100,27 
592,13 294567 295209 100,22 
593,61 297735 298141 100,14 
595,09 298552 298987 100,15 
596,57 298664 299392 100,24 
598,06 300413 301280 100,29 
599,54 300331 300687 100,12 
601,02 300347 300788 100,15 
602,5 299671 300212 100,18 
603,98 299328 299953 100,21 
605,46 301388 302020 100,21 
606,93 300999 301629 100,21 
608,41 299883 300521 100,21 
609,89 298553 299207 100,22 
611,37 297648 298082 100,15 
612,84 297278 297862 100,2 
614,32 296396 296978 100,2 
615,8 295017 295620 100,2 
617,27 293952 294471 100,18 
618,75 291980 292419 100,15 
620,22 294521 295205 100,23 
621,7 295722 296418 100,24 
623,17 296176 296849 100,23 
624,64 291665 292283 100,21 
626,11 284879 285443 100,2 
627,58 282403 283156 100,27 
629,06 287824 288184 100,13 
630,53 288005 288157 100,05 

632 287127 287620 100,17 
633,46 286589 286959 100,13 
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Tabela A1 – Arquivo ASCII gerado pelo 
software de coleta de dados do GER 2600 
(Continuação). 
 

Comprimento 
 de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 

(W/cm2/nm/sr
.10-10) 

Radiância do 
Alvo 

(W/cm2/nm/sr.
10-10) 

Reflec 
tância 
(%) 

 

634,93 287158 287652 100,17 
636,4 286878 287476 100,21 
637,87 286307 286791 100,17 
639,33 286237 286967 100,25 
640,8 285288 285653 100,13 
642,26 282403 283035 100,22 
43,73  280870 281440 100,2 
645,19 280029 280266 100,08 
646,65 279151 279394 100,09 
648,11 277784 278024 100,09 
649,58 276870 277218 100,13 
651,04 276126 276452 100,12 
652,49 277849 278244 100,14 
653,95 281399 281804 100,14 
655,41 283086 283576 100,17 
656,87 275509 275832 100,12 
658,33 265452 266050 100,23 
659,78 274514 274832 100,12 
661,24 281324 281835 100,18 
662,69 286394 286718 100,11 
664,15 289279 289899 100,21 
665,6 290321 290521 100,07 
667,05 292154 292547 100,13 
668,5 292992 293690 100,24 
669,95 294152 294628 100,16 
671,4 294445 294891 100,15 
672,85 293115 293648 100,18 
674,3 291759 292376 100,21 
675,75 290378 291287 100,31 
677,2 288426 288658 100,08 
678,64 285388 285977 100,21 
680,09 281418 281858 100,16 
681,53 276884 277461 100,21 
682,98 272642 272996 100,13 
684,42  268203 268693 100,18 
685,86 263644 263953 100,12 
687,31 257298 257815 100,2 
688,75 242710 242987 100,11 
690,19 242082 242493 100,17 
691,63 245721 246078 100,15 
693,07 250654 250942 100,12 
694,51 253570 254171 100,24 
695,95 255256 255535 100,11 
697,39 257987 258348 100,14 
698,83 260533 260931 100,15 
700,26 260102 260394 100,11 
701,7 258931 259478 100,21 
703,14 258917 259097 100,07 
704,57 260161 260422 100,1 
706,01 262156 262294 100,05 
707,44 262285 262643 100,14 
708,88 263108 263515 100,15 
710,31 263071 263465 100,15 
711,75 263183 263597 100,16 
713,18 262066 262502 100,17 
714,61 260064 260217 100,06 
716,05 256184 256671 100,19 

 
 
 
 

Comprimento 
 de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 

(W/cm2/nm/sr
.10-10) 

Radiância do 
Alvo 

(W/cm2/nm/sr.
10-10) 

Reflec 
tância 
(%) 

 

717,48 247249 247710 100,19 
718,91 233456 233620 100,07 
720,34 227153 227489 100,15 
721,78 231837 232144 100,13 
723,21 239803 240157 100,15 
724,64 235633 235876 100,1 
726,07 234200 234637 100,19 
727,5 235907 236408 100,21 
728,93 236050 236017 99,99 
730,36 236856 237267 100,17 
731,79 239550 239965 100,17 
733,23 245164 245563 100,16 
734,66 249655 250079 100,17 
736,09 250937 250948 100 
737,52 250972 251319 100,14 
738,95 251223 251466 100,1 
740,38 250703 251073 100,15 
741,81 250522 250764 100,1 
743,24 250754 251249 100,2 
744,67 250626 250946 100,13 
746,1 249592 249842 100,1 
747,53 246940 247470 100,21 
748,97 242490 243072 100,24 
750,4 237209 237398 100,08 
751,83 232881 233211 100,14 
753,26 229186 229349 100,07 
754,7 225668 225744 100,03 
756,13 220867 221135 100,12 
757,56 214941 215015 100,03 

759 196222 196445 100,11 
760,43 156234 156234 100 
761,86 151297 151644 100,23 
763,3 157629 157787 100,1 
764,74 169044 169369 100,19 
766,17 188592 188874 100,15 
767,61 206951 207380 100,21 
769,05 220120 220551 100,2 
770,48 227693 228031 100,15 
771,92 232448 232564 100,05 
773,36 235707 235676 99,99 
774,8 236543 236903 100,15 
776,24 237441 237684 100,1 
777,68 236771 237015 100,1 
779,13 237250 237687 100,18 
780,57 238037 238069 100,01 
782,01 238024 238742 100,3 
783,46 237279 237599 100,14 
784,9 237395 237530 100,06 
786,35 236869 237064 100,08 
787,79 235151 235690 100,23 
789,24 233447 233267 99,92 
790,69 232345 232210 99,94 
792,14 230865 231392 100,23 
793,59 229944 230496 100,24 
795,04 229373 229597 100,1 
796,5 229417 229350 99,97 
797,95 228726 229557 100,36 
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Tabela A1 – Arquivo ASCII gerado pelo 
software de coleta de dados do GER 2600 
(Continuação). 
 

Comprimento 
 de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 

(W/cm2/nm/sr
.10-10) 

Radiância do 
Alvo 

(W/cm2/nm/sr.
10-10) 

Reflec 
tância 
(%) 

 

799,41 225990 226210 100,1 
800,86 224258 224745 100,22 
802,32 222736 222848 100,05 
803,78 220696 220794 100,04 
805,24 218953 219009 100,03 
806,7 217334 217697 100,17 
808,16 213795 214005 100,1 
809,62 209907 210145 100,11 
811,09 205897 206344 100,22 
812,55 198999 199363 100,18 
814,02 191075 191495 100,22 
815,49 186075 186368 100,16 
816,96 184405 185260 100,46 
818,43 185718 185760 100,02 
819,9 189049 189316 100,14 
821,37 186666 186779 100,06 
822,85 183190 183402 100,12 
824,32 190862 191345 100,25 
825,8 193420 193534 100,06 
827,28 191620 191994 100,2 
828,76 192052 192487 100,23 
830,24 194818 195110 100,15 
831,72 195442 196150 100,36 
833,21 197786 197949 100,08 
834,69  202048 202622 100,28 
836,18 204141 204492 100,17 
837,67 205666 206146 100,23 
839,16 207155 207893 100,36 
840,65 207479 208020 100,26 
842,14 207790 208242 100,22 
843,63 208020 208250 100,11 
845,13 207680 208012 100,16 
846,62 206783 207205 100,2 
848,12 205311 205533 100,11 
849,62 200980 201414 100,22 
851,12 202463 202392 99,97 
852,62 199057 199431 100,19 
854,13 193571 193625 100,03 
855,63 199049 199596 100,27 
857,14 200859 201135 100,14 
858,64 200654 200896 100,12 
860,15 200517 200874 100,18 
861,66 198934 199672 100,37 
863,17 199503 199331 99,91 
864,68 196119 196273 100,08 
866,19 190667 190959 100,15 
867,71 194479 194734 100,13 
869,22 195310 196453 100,59 
870,74 196390 197109 100,37 
872,25 196030 196330 100,15 
873,77 194680 195125 100,23 
875,29 195091 195335 100,13 
876,81 194299 194627 100,17 
878,33 194407 194905 100,26 
879,85 192919 192898 99,99 
881,37 192119 192604 100,25 
882,9 193380 193678 100,15 

 
 
 
 

Comprimento 
 de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 

(W/cm2/nm/sr
.10-10) 

Radiância do 
Alvo 

(W/cm2/nm/sr.
10-10) 

Reflec 
tância 
(%) 

 

884,42 192362 192384 100,01 
885,94 191745 192245 100,26 
887,47 189231 190149 100,49 
888,99 188970 189237 100,14 
890,52 187142 188084 100,5 
892,05 182704 183089 100,21 
893,57 178618 179102 100,27 
895,1 171746 172095 100,2 
896,63 164754 164991 100,14 
898,15 159164 159403 100,15 
899,68 153248 153393 100,09 
901,21 151502 152332 100,55 
902,74 151797 151406 99,74 
904,26 155901 156466 100,36 
905,79 156401 156621 100,14 
907,32 151053 151544 100,33 
908,85 144621 145508 100,61 
910,37 143697 144171 100,33 
911,9 144911 145190 100,19 
913,42 144740 145438 100,48 
914,95 143025 143739 100,5 
916,47 143929 143983 100,04 
917,99 145670 145642 99,98 
919,51 147358 147871 100,35 
921,03 152301 152272 99,98 
922,55 151720 151780 100,04 
924,07 148621 149306 100,46 
925,59 145391 145583 100,13 
927,1 142031 142031 100 
928,62 134374 135020 100,48 
930,13 120740 121409 100,55 
931,64 108714 109733 100,94 
933,15 96122 96760 100,66 
934,65 86400 86982 100,67 
936,15 83147 82827 99,62 
937,66 81179 82414 101,52 
939,15 81398 82493 101,35 
940,65 88444 88791 100,39 
942,14 88488 89555 101,21 
943,63 84302 84805 100,6 
945,12 80834 80412 99,48 
946,6 78980 80571 102,01 
948,08 78039 79415 101,76 
949,55 79759 80365 100,76 
951,03 80011 81247 101,54 
952,49 81146 82458 101,62 
953,96 81275 81811 100,66 
955,42 83728 85314 101,89 
956,87 84301 85075 100,92 
958,32 87192 88547 101,55 
959,77 89789 90419 100,7 
961,21 91907 92256 100,38 
962,64 96927 96809 99,88 
964,07 100998 102196 101,19 
965,49 103831 105346 101,46 
966,91 109548 107885 98,48 
968,32 116750 116874 100,11 
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Tabela A1 – Arquivo ASCII gerado pelo 
software de coleta de dados do GER 2600 
(Continuação). 
 

Comprimento 
 de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 

(W/cm2/nm/sr
.10-10) 

Radiância do 
Alvo 

(W/cm2/nm/sr.
10-10) 

Reflec 
tância 
(%) 

 

969,73 122162 121465 99,43 
971,13 122620 124542 101,57 
972,52 123907 124822 100,74 
973,9 122457 123712 101,02 
975,28 123970 124710 100,6 
976,65 126518 127606 100,86 
978,01 128572 130165 101,24 
979,36 132124 133458 101,01 
980,71 135380 135524 100,11 
982,05 139949 139219 99,48 
983,37 141211 141879 100,47 
984,69 145841 144402 99,01 
986 144450 145768 100,91 

987,3 147881 148753 100,59 
988,59 148739 148820 100,05 
989,87 151319 151901 100,38 
991,14 150968 153178 101,46 
992,4 152192 154560 101,56 
993,65 151955 151596 99,76 
994,88 151532 154970 102,27 
996,1 153682 152730 99,38 
997,32 153381 154072 100,45 
998,52 153956 153855 99,93 
999,7 154402 156098 101,1 

1000,88 154692 153599 99,29 
1002,04 152463 156104 102,39 
1003,18 155824 158423 101,67 
1004,32 154020 157576 102,31 
1005,44 157612 157997 100,24 
1006,54 155770 157502 101,11 
1007,63 157787 159738 101,24 
1008,7 157866 155974 98,8 
1009,76 159772 164507 102,96 
1012,27 158288 160224 101,22 
1026,95 154512 156883 101,53 
1041,59 151366 154932 102,36 
1056,18 148134 151554 102,31 
1070,72 142981 145753 101,94 
1085,22 132191 135137 102,23 
1099,67 106433 108467 101,91 
1114,07 74676 76418 102,33 
1128,43 59667 61029 102,28 
1142,75 69892 71360 102,1 
1157,01 91747 93810 102,25 
1171,24 110233 112490 102,05 
1185,41 116925 119554 102,25 
1199,55 115554 118064 102,17 
1213,63 117146 119714 102,19 
1227,67 119527 122061 102,12 
1241,67 118612 121105 102,1 
1255,62 111706 113993 102,05 
1269,53 107108 109416 102,16 
1283,39 106613 108882 102,13 
1297,21 100263 102382 102,11 
1310,98 86097 88034 102,25 
1324,71 67140 68695 102,32 
1338,39 43258 44289 102,38 

 
 
 
 

Comprimento 
 de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 

(W/cm2/nm/sr
.10-10) 

Radiância do 
Alvo 

(W/cm2/nm/sr.
10-10) 

Reflec 
tância 
(%) 

 

1352,03 22046 22568 102,37 
1365,62 12492 12691 101,59 
1379,18 8664 8909 102,83 
1392,68 6989 7143 102,2 
1406,14 8061 8203 101,76 
1419,56 11258 11547 102,56 
1432,94 16031 16397 102,28 
1446,27 23777 24351 102,42 
1459,56 29849 30486 102,14 
1472,8 33592 34350 102,26 
1486 44212 45172 102,17 

1499,16 57891 59095 102,08 
1512,27 67792 69161 102,02 
1525,34 72481 74134 102,28 
1538,37 75017 76600 102,11 
1551,35 74159 75723 102,11 
1564,3 70865 72383 102,14 
1577,2 68952 70415 102,12 
1590,05 68813 70300 102,16 
1602,86 67650 69098 102,14 
1615,63 66487 67889 102,11 
1628,36 65943 67358 102,15 
1641,05 63145 64498 102,14 
1653,69 61868 63120 102,02 
1666,29 60221 61382 101,93 
1678,85 59614 60698 101,82 
1691,37 59302 60766 102,47 
1703,84 56237 57455 102,17 
1716,28 52488 53524 101,97 
1728,67 48897 49862 101,97 
1741,02 46840 47758 101,96 
1753,33 43120 44140 102,37 
1765,59 37103 37834 101,97 
1777,82 30308 30760 101,49 

1790 22320 22710 101,74 
1802,14 14281 14514 101,63 
1814,24 8462 8431 99,64 
1826,3 4674 4808 102,88 
1838,32 2862 2779 97,1 
1850,3 1980 2172 109,7 
1862,24 1478 1476 99,83 
1874,14 1394 1410 101,21 
1885,99 1142 1228 107,52 
1897,81 1110 1167 105,14 
1909,58 1334 1421 106,54 
1921,32 1475 1508 102,2 
1933,01 2477 2575 103,98 
1944,66 3782 3847 101,71 
1956,28 6675 6834 102,38 
1967,85 11338 11475 101,2 
1979,39 16453 16853 102,43 
1990,88 17127 17596 102,74 
2002,33 14322 14657 102,34 
2013,75 13651 13958 102,25 
2025,12 17835 18124 101,62 
2036,46 21933 22311 101,72 
2047,76 22134 22305 100,77 
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Tabela A1 – Arquivo ASCII gerado pelo 
software de coleta de dados do GER 2600 
(Continuação). 
 

Comprimento 
 de onda (nm) 

Radiância da 
Referência 

(W/cm2/nm/sr
.10-10) 

Radiância do 
Alvo 

(W/cm2/nm/sr.
10-10) 

Reflec 
tância 
(%) 

 

2059,01 20771 21102 101,6 
2070,23 21247 21493 101,16 
2081,41 23018 23470 101,96 
2092,55 24375 24905 102,17 
2103,65 25110 25606 101,97 
2114,71 25467 25949 101,89 
2125,73 26159 26944 103 
2136,71 26376 26852 101,81 
2147,66 25494 26216 102,83 
2158,57 23947 24322 101,57 
2169,43 22850 23321 102,06 
2180,26 21867 22324 102,09 
2191,06 21537 22117 102,69 
2201,81 22448 22872 101,89 
2212,52 22244 22733 102,2 
2223,2 21656 22295 102,95 
2233,84 21247 21475 101,08 
2244,44 20452 20936 102,37 
2255,01 19940 20433 102,47 
2265,53 19370 19695 101,68 
2276,02 18856 19370 102,72 
2286,47 18252 18475 101,22 
2296,89 18235 18691 102,5 
2307,26 16816 17292 102,83 
2317,6 16249 16523 101,69 
2327,9 15592 15886 101,88 
2338,17 15092 15350 101,71 
2348,4 13732 14209 103,47 
2358,59 13498 13873 102,77 
2368,74 12657 12657 100 
2378,86 11408 11625 101,9 
2388,94 10892 11085 101,78 
2398,98 10687 10675 99,89 
2408,99 9398 9678  102,97 
2418,96 9267 9640  104,03 
2428,9 8538 8763  102,63 
2438,8 8059 7897  97,99 
2448,66 7019 7076  100,82 
2458,49 6240 6615  106,02 
2468,28 5214 5361  102,82 
2478,03 3606 3671  101,8 
2487,75 2662 2514  94,43 
2497,44 2344 2279  97,21 
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Tabela A2 - Resposta espectral relativa dos sensores TM do Landsat-5, Bandas 1, 2, 3, 4, 5 e 7. 
 

BANDA 1 BANDA 2 BANDA 3 BANDA 4 BANDA 5 BANDA 7 

Comp. 
onda (nm) 

Resp. 
espec. rel. 

Comp. onda 
(nm) 

Resp. 
espec. rel. 

Comp. onda 
(nm) 

Resp. 
espec. rel. 

Comp. onda 
(nm) 

Resp. 
espec. rel. 

Comp. onda 
(nm) 

Resp. 
espec. rel. 

Comp. onda 
(nm) 

Resp. 
espec. rel. 

430 0,000 500 0,000 600 0,000 740 0,000 1490 0,000 2000 0,000 

438 0,025 510 0,016 606 0,041 750 0,016 1512 0,020 2040 0,058 

446 0,047 512,5 0,026 608 0,100 760 0,058 1530 0,233 2060 0,140 

450 0,425 527,5 0,375 610 0,116 766 0,133 1535 0,600 2076 0,241 
455 0,683 530 0,566 620 0,500 790 0,928 1549 0,816 2100 0,575 

460 0,725 540 0,700 624 0,566 800 0,985 1560 0,941 2120 0,916 

465 0,783 545 0,800 630 0,750 825 0,928 1573 0,941 2130 0,941 
470 0,808 550 0,850 640 0,877 850 0,928 1592 0,983 2160 0,941 

475 0,850 560 0,900 646 0,908 860 0,880 1612 0,960 2173 0,980 

480 0,900 570 0,900 650 0,908 874 0,880 1630 0,980 2193 0,980 
490 0,942 580 0,908 653 0,908 900 0,825 1648 0,983 2213 0,975 

494 0,967 590 0,998 660 0,923 906 0,580 1660 0,988 2247 0,908 

500 0,975 597,5 0,998 666 0,971 910 0,133 1670 1,000 2260 0,908 
506 0,958 600 0,880 670 1,000 920 0,033 1690 1,000 2286 0,791 

510 0,817 605 0,788 675 1,000 930 0,000 1704 0,961 2300 0,733 

514 0,708 610 0,350 680 0,964   1720 0,966 2320 0,866 
520 0,283 615 0,200 685 0,830   1730 0,980 2326 0,866 

526 0,060 620 0,100 690 0,500   1740 0,866 2347 0,350 

530 0,045 625 0,033 695 0,166   1750 0,580 2353 0,193 
540 0,020 630 0,016 700 0,08   1760 0,316 2373 0,025 

550 0,000 640 0,000 710 0,025   1770 0,166 2400 0,000 

    720 0,000   1780 0,060   
        1798 0,0001   

        1810 0   

 
 


