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Resumo  

O presente estudo foi desenvolvido ao longo de seis meses no Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas (IFAP, I.P.). O trabalho incidiu numa primeira fase na integração e 

conhecimento das metodologias e trabalho realizado no âmbito da Engenharia Geográfica na 

secção de Parcelário, onde foi efetuado o estágio, consistindo na produção de ortofotos. Numa 

segunda fase é retratado o tema em estudo, que tem como objetivo a caracterização de culturas 

agrícolas e validação de declarações dos agricultores através de uma análise multitemporal de 

imagens de satélite. Este tema surge para colmatar o controlo agrícola apenas realizado por 

fotointerpretação, que representa uma tarefa morosa, pretendendo com a elaboração deste 

projeto diminuir o número de parcelas suspeitas a controlar. A área de estudo selecionada 

corresponde ao Concelho de Cantanhede e a informação é relativa à campanha de pedidos de 

ajuda agrícola de 2014. Assim sendo, a análise multitemporal engloba quatro imagens SPOT 6 

correspondentes ao período temporal de novembro de 2013 a agosto de 2014. Neste estudo 

calculou-se o índice de vegetação de diferença normalizada (NDVI) para a série temporal, com 

a posterior união dos mesmos numa única imagem multibanda. A caracterização das culturas 

em predominância na área de estudo foi realizada através dos valores de média e desvio padrão 

de NDVI observados. A partir do cálculo das diferenças de NDVI entre as imagens de diferentes 

datas obteve-se o comportamento das culturas (plantação, crescimento e colheita). Com o 

intuito da redução da redundância de informação, habitual numa análise multitemporal, 

aplicou-se o algoritmo Principal Component Analysis (PCA) à imagem multibanda. A validação 

de declarações pretende separar as parcelas corretamente declaradas das parcelas suspeitas e 

que necessitam de controlo agrícola. A validação foi realizada através da caracterização das 

culturas baseada nas variáveis anteriormente referidas. Os resultados obtidos permitiram 

distinguir facilmente as culturas florestais arbóreas de outras culturas, devido ao seu carácter 

permanente durante a série temporal abrangida. Os valores obtidos para a diferença de NDVI 

permitiram estabelecer padrões no comportamento das culturas de Milho, Olival e Kiwi. Os 

resultados obtidos com o algoritmo PCA permitiram verificar um padrão correspondente à 

distribuição da vegetação na área de estudo. Posteriormente validaram-se as declarações dos 

agricultores através da sua separação em duas categorias: parcelas válidas e suspeitas. No caso 

das primeiras, estas seguiam o comportamento esperado para a cultura declarada. As parcelas 

suspeitas verificaram a situação contrária. 

Palavras-chave: Análise multitemporal, Deteção Remota, NDVI, Culturas agrícolas, IFAP 
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Abstract  

The present study was developed over a six month internship at the Instituto de Financiamento 

da Agricultura e Pescas (IFAP, I.P.). The work initially focused on integration and acquiring 

knowledge on the methodologies and processes used for producing orthoimagery in IFAP. The 

second phase of the internship focused on developing the theme in study, which consists on the 

analysis of multitemporal satellite imagery for crop characterization/identification to apply on 

control procedure of the farmer’s area-based agricultural subsidy claims. Currently, the entire 

control procedure is based on photo interpretation which is a time-consuming task, so with this 

project we intend to reduce the number of suspicious parcels to control. The selected study area 

is the council of Cantanhede, and the information of the 2014’s subsidy claims. Therefore, the 

multitemporal analysis comprises four SPOT 6 images corresponding to the time period of 

November 2013 to August 2014. In this study, the normalized difference vegetation index (NDVI) 

was calculated in each one of the images on the time series, and consequently the four resulting 

indexes were united in one multiband image. The characterization was performed on the 

predominant crops through the mean and standard deviation of the NDVI values. The vegetation 

index differencing was performed between the images of different date acquisition to obtain 

the behavior of the crops such as the seasons of planting, growing and harvesting. The algorithm 

Principal Component Analysis (PCA) was applied to the multiband image with the objective of 

reducing the dimensionality in the data and compress as much as possible the information of 

the original bands into fewer bands. It is intended to distinguish the agricultural parcels which 

are correctly declared, from the suspicious ones, by using the crop characterization performed 

based on the previously calculated variables. The obtained results allowed to easily distinguish 

the wooded forest crops from others, due to their permanent character during the time series 

in study. The obtained values on vegetation index differencing allowed us to establish patterns 

on phenology of Corn, Olive grove and Kiwi crops. The results on PCA established a pattern 

corresponding to the distribution of vegetation of the study area. With all these results it was 

possible to distinguish the farmer’s subsidy claims into two categories: the valid ones and the 

suspicious ones. The valid ones had the behavior expected for the declared crop and in the 

suspicious ones the opposite occurred. 

Key-words: Multitemporal analysis, Remote Sensing, NDVI, Crops, IFAP 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento e Motivação 

O presente projeto foi desenvolvido durante um estágio no Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas (IFAP, I.P.), durante o segundo semestre do ano letivo de 2014/2015. 

O IFAP, I.P tem por missão proceder à validação e ao pagamento decorrente do financiamento 

da aplicação de diversas medidas definidas a nível nacional e comunitário, no âmbito da 

agricultura, desenvolvimento rural, pescas e setores conexos, bem como propor as políticas e 

estratégias de tecnologias de informação e comunicação no âmbito da agricultura e pescas. O 

IFAP, I.P. tem como atribuições: 

 Garantir o funcionamento dos sistemas de apoio e de ajudas diretas nacionais e 

comunitárias e a aplicação, a nível nacional, das regras comuns para os regimes de apoio 

direto no âmbito da política agrícola comum (PAC); 

 Garantir o cumprimento da função de organismo pagador do Fundo Europeu Agrícola 

de Garantia (FEAGA) e do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER); 

 Garantir o cumprimento da função de autoridade de certificação no âmbito do Fundo 

Europeu das Pescas (FEP), bem como de organismo intermédio na aceção do Reg. 

(CE)  n.º 1198/2006, de 27 de julho de 2006; 

 Executar a política estratégica na área das tecnologias de informação e comunicação, 

para o setor da agricultura e pescas, assegurando a construção, gestão e operação das 

infraestruturas na respetiva área de atuação; 

 Apoiar o desenvolvimento da agricultura e das pescas, bem como do setor 

agroalimentar, através de sistemas de financiamento direto e indireto. 

A reforma da Política Agrícola Comum (PAC) foi idealizada numa tentativa de reduzir a produção 

em excesso de determinadas culturas no seio da União Europeia (UE). Neste sentido o 

pagamento de subsídios para essas culturas passou a ser feito com base na área de exploração 

em vez da produção. Esta mudança no sistema exige que os agricultores apresentem à entidade 

competente, os seus pedidos de ajuda agrícola com base na área que exploram, dando 

informação das suas parcelas exploradas, ocupação cultural explorada e a localização geográfica 

[Tsiligirides, 1998]. Com a adesão da UE ao sistema de subsídios baseados em áreas, introduziu-

se o Sistema de Identificação Parcelar (SIP). O SIP é um sistema de informação geográfica que 

tem como objetivo a identificação do limite das parcelas das explorações agrícolas, às quais é 

atribuído um número único, assim como a delimitação e classificação das ocupações de solo, 

permitindo a apresentação de candidaturas a Ajudas Comunitárias e a execução de Ações de 

Controlo [IFAP, I.P., 2015].  

A Deteção Remota (DR) tem demonstrado ser a solução mais rápida e objetiva para controlar 

com sucesso os subsídios baseados em áreas. Os estados-membros utilizam atualmente a DR 

como um método de controlo, uma vez que a comissão da União Europeia incentiva os seus 

membros à utilização de imagens satélite e aéreas para o controlo de subsídios relativos às 

parcelas agrícolas. Como grande parte do suporte financeiro relacionado com a agricultura é 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1198:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1198:PT:NOT
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fornecido pela UE aos estados-membros, a gestão adequada da produção agrícola e a 

distribuição de fontes financeiras devem ser controladas pela PAC [Csornai et al., 2007]. 

O regulamento de execução (EU) N.º 809/2014 da comissão de 17 de julho de 2014, estabelece 

as normas de execução do Regulamento (EU) n.º 1306/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho no que diz respeito ao sistema integrado de gestão e de controlo, às medidas de 

desenvolvimento rural e à condicionalidade. No artigo 40.º deste regulamento, encontra-se a 

seguinte informação relativa ao controlo por teledeteção (Deteção Remota): 

“Sempre que um Estado-Membro efetue controlos no local por teledeteção, a autoridade 

competente deve: 

a) Proceder à fotointerpretação de ortoimagens (aéreas ou de satélite) de todas as 

parcelas agrícolas por pedido de ajuda e/ou pagamento a controlar, com vista a 

reconhecer o tipo de coberto vegetal e, se for caso disso, o tipo de cultura, e medir 

a superfície; 

b) Efetuar controlos físicos no local de todas as parcelas agrícolas relativamente às 

quais a fotointerpretação não satisfaça a autoridade competente quanto à exatidão 

da declaração em causa. 

c) Realizar todos os controlos necessários para verificar o respeito dos critérios de 

elegibilidade, compromissos ou obrigações relativas às parcelas agrícolas 

[Regulamento de execução (EU) N.º 809/904 de 17 de Julho de 2014, Jornal Oficial 

da União Europeia];” 

A fotointerpretação consiste na principal forma de detetar anomalias nas parcelas agrícolas e 

proceder ao respetivo controlo. No entanto, este método torna-se numa morosa tarefa. Este 

projeto surge então com o intuito de reduzir o tempo necessário para essa avaliação. 

Os pedidos de ajuda dos agricultores são sistematicamente controlados de forma a não 

existirem pagamentos injustificados. Dependendo dos aspetos organizacionais de cada país, o 

controlo pode ser feito de forma clássica, através de visitas ao terreno, ou com aplicação da 

Deteção Remota. A Deteção Remota providencia dados objetivos e homogéneos que podem ser 

geograficamente e temporalmente registados, tornando-se numa ferramenta eficaz para 

fornecer informação de alta qualidade sobre a agricultura [Tsiligirides, 1998]. A determinação 

de culturas agrícolas, recorrendo à DR é feita com auxílio de imagens de alta resolução. Nos 

últimos anos, a importância da utilização de imagens de alta qualidade tem crescido em paralelo 

com as alterações regulatórias que têm tornado o controlo mais rigoroso e preciso [Csornai et 

al., 2007]. 

Este projeto surge com o intuito de explorar as imagens de Deteção Remota fornecidas pela UE 

em toda a sua potencialidade. Tendo em conta a resposta da vegetação à radiação 

eletromagnética, consegue-se tirar partido desta relação e caracterizar as culturas agrícolas de 

forma a poder distinguir as parcelas corretamente declaradas das que não são exploradas de 

acordo com o declarado, mas que beneficiam de subsídios. Pretende-se caracterizar as culturas 

e validar as declarações dos agricultores através de uma análise multitemporal de imagens 

satélite. Desta forma procura-se reduzir o número de parcelas a ser fotointerpretadas e 

contribuir para uma melhor gestão do controlo agrícola. 
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1.2 Objetivos  

O presente estudo tem como objetivo a caracterização de culturas agrícolas e uma posterior 

validação de declarações dos agricultores, com a finalidade de obter um sistema de despiste de 

parcelas suspeitas. Para o efeito é efetuada uma análise multitemporal com recurso a imagens 

satélite e à informação do parcelário agrícola. Com este projeto pretende-se colmatar a morosa 

tarefa de fotointerpretação utilizada no controlo agrícola. 

1.3 Estrutura do trabalho 

Este documento está dividido em cinco capítulos principais: Introdução, Fundamentação 

Teórica, Cadeia de Ortorretificação, Caracterização de culturas e validação de declarações e 

Conclusão.  

O primeiro capítulo retrata o enquadramento e motivação referente à elaboração deste projeto, 

os objetivos propostos, a estruturação do presente documento e o Estado da Arte. 

No Capítulo 2 descrevem-se os conceitos teóricos inerentes ao tema abordado. 

No Capítulo 3 é abordado o trabalho realizado no âmbito do estágio, que consistiu na produção 

de ortofotos, passando por todos os passos necessários, de forma a compreender uma pequena 

porção do trabalho realizado diariamente no IFAP no âmbito da Engenharia Geográfica. 

Permitindo assim aplicar conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico e aprender 

novos conceitos e metodologias utilizadas no IFAP. Neste capítulo apresentam-se os dados, 

metodologias e resultados obtidos. 

O Capítulo 4 retrata o tema de estudo, descreve os dados utilizados, a metodologia que envolve 

o pré-processamento das imagens e o cálculo de variáveis necessárias ao estudo, análise dos 

resultados e caracterização de culturas e por fim a validação de declarações dos agricultores.  

O Capítulo 5 contempla a conclusão do estudo e algumas sugestões para trabalho futuro. 

Para além destes 5 capítulos principais, o trabalho também contém alguns anexos que incluem 

a descrição do software utilizado ao longo do estágio, características dos sistemas de referência 

utilizados, a descrição do satélite cujas imagens são utilizadas, entre outros. 
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1.4 Estado da Arte 

A classificação de culturas é um fator chave na monitorização agrícola, que beneficia da análise 

multitemporal de imagens correspondentes a um período de crescimento, utilizando o 

comportamento fenológico distinto de diferentes culturas [Zillmann e Weichelt, 2014]. Diversos 

estudos mostraram a importância da análise multitemporal de imagens óticas para detetar 

variações fenológicas das culturas ao longo do ano [Yang et al., 2011; Zillmann e Weichelt, 2014]. 

Apesar da resposta espetral de algumas culturas ser semelhante em certos períodos, estas 

podem também mostrar diferenças durante a época de crescimento, o que permite a sua 

discriminação. 

Nos últimos anos, a Deteção Remota tem mostrado a sua eficácia em produzir mapas precisos 

do uso e ocupação do solo para monitorizar alterações em intervalos regulares através de dados 

multitemporais [Khan et al., 2010]. A natureza dinâmica da agricultura, como a sazonalidade e 

a sua ocorrência em quase todo o globo, fazem parte do forte incentivo para os cientistas 

monitorizarem a agricultura a partir do espaço [Khan et al., 2010]. A relação entre a informação 

do satélite e a caracterização de culturas pode ser descrita em termos de índices de vegetação, 

que como o nome indica, fornecem informação sobre as condições da vegetação e permitem 

inferir sobre o uso e cobertura do solo. Estes índices têm sido utilizados extensivamente na 

monitorização e deteção de vegetação e na deteção de alterações da ocupação do solo [Khan et 

al., 2010].  

Atualmente o controlo agrícola relativo à deteção de anomalias em parcelas agrícolas 

subsidiadas é feito com recurso à Deteção Remota através de fotointerpretação. Este tem o 

intuito de verificar se a declaração do agricultor é verdadeira, ou seja, se a cultura declarada na 

parcela pode ser confirmada e se a área explorada declarada é a correta. De forma a tornar esta 

tarefa mais rápida, propõe-se neste estudo utilizar técnicas de monitorização e deteção de 

alterações da vegetação para controlar as parcelas agrícolas. 

Existem diversas técnicas para monitorizar a vegetação e detetar alterações. Contundo, na 

prática, a seleção do método mais adequado não é fácil, sendo o objetivo da análise e área de 

estudo fatores decisivos na sua escolha. Singh [1989] definiu change detection/deteção de 

alterações (DA) como o processo de identificação de diferenças do estado de um objeto ou 

fenómeno através da sua observação em diferentes momentos. A DA é útil em diversas 

aplicações como a análise da ocupação do solo, monitorização agrícola, estudos de fenologia da 

vegetação, mudanças sazonais na produção de pastagens, deteção do stress na vegetação, 

monitorização do degelo, análise de características térmicas e outras mudanças ambientais 

[Singh, 1989]. As técnicas de DA vão desde as mais tradicionais baseadas no píxel às mais 

recentes baseadas em objetos, assim como as técnicas híbridas que combinam dois ou mais 

métodos. Lu et al. [2004] e Hussain et al. [2013] agruparam as várias técnicas de DA em 

diferentes categorias como se encontra na Tabela 1.1. 
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Tabela 1.1 - Métodos de deteção de alterações 

Baseadas no 
píxel 

Álgebra  

 Diferença de imagens 

 Razão de Imagens 

 Análise por regressão 

 Diferença de índices de vegetação 

Transformação 

 Change Vector Analysis (CVA) 

 Principal Component Analysis (PCA) 

 Tasseled cap transformation (KT) 

 Texture analysis based 

Classificação 
 Comparação Pós-Classificação 

 Classificação não supervisionada 

 Comparação direta de vários dados 

Machine learning 
 Artificial Neural Network (ANN) 

 Support Vector Machine (SVM) 

 Decision Tree (DT) 

SIG  Integração SIG 

Métodos avançados 
 Spectral mixture analysis 

 Fuzzy Change Detection 

Baseadas em 
objetos 

 Comparação direta de objetos 

 Comparação de classificação de objetos 

 Deteção de alterações multitemporal 

 

Os métodos na categoria de Álgebra são relativamente simples, diretos e fáceis de implementar 

e interpretar. Estes algoritmos têm ainda outra característica em comum, necessitam de valores 

limite para determinar as áreas de alteração [Lu et al., 2004]. As limitações existentes com os 

métodos tradicionais baseados no píxel relacionam-se com a função de decisão ser o elemento 

chave para identificar alterações [Hussain et al., 2013]. Uma abordagem usual é a aplicação de 

um valor limite (threshold) para diferenciar a mudança da não mudança e é utilizada na maioria 

dos algoritmos de DA. A seleção do valor limite pode revelar-se uma dificuldade uma vez que, 

um valor demasiado baixo excluirá áreas que sofreram alterações enquanto um valor alto 

incluirá demasiadas áreas que sofreram alterações. Assim, esta seleção não se torna clara, 

especialmente na utilização de algoritmos não supervisionados sem o conhecimento da 

realidade do terreno [Hussain et al., 2013]. 

Os métodos de transformação têm a vantagem de apresentarem alguma redução da 

redundância dos dados entre bandas, dando ênfase à informação diferente, derivada em 

componentes. No entanto, não permitem obter matrizes com informação detalhada das 

alterações e requerem a utilização de valores limite. Outra desvantagem inerente a estes 

métodos é a dificuldade em interpretar e rotular a informação das alterações nas imagens 

transformadas [Lu et al., 2004]. 

A classificação baseada na comparação, utilizada para detetar alterações é talvez a metodologia 

mais adotada em estudos de DA e de caracterização e monitorização de vegetação, podendo 

utilizar o píxel como o objeto [Hussain et al., 2013]. Os métodos baseados na classificação têm 

a grande vantagem de produzir uma matriz com a informação da alteração e a redução de 

impactos externos como as diferenças atmosféricas entre imagens multitemporais [Lu et al., 
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2004]. No entanto a seleção de um número suficiente de áreas de treino de qualidade, 

necessárias à classificação de imagens, torna-se uma tarefa difícil e morosa. A árdua tarefa de 

produzir resultados precisos, habitualmente leva a resultados insatisfatórios de deteção de 

alterações, especialmente, quando as amostras de treino de alta qualidade não estão 

disponíveis [Lu et al., 2004]. No presente estudo pretende-se encontrar uma abordagem simples 

e de fácil implementação no IFAP de forma a despistar parcelas agrícolas suspeitas. Neste 

sentido os métodos baseados na classificação não se adequam aos objetivos propostos. 

Os algoritmos de machine learning e, tal como o nome da categoria indica, são algoritmos que 

aprendem com os dados de treino e à medida que a curva de aprendizagem dos mesmos 

aumenta, os seus resultados melhoram. São algoritmos complexos, pelo que a sua 

implementação no IFAP seria complexa, não só pela falta de software adequado a estes, mas 

também como a dificuldade existente em aplicar estes algoritmos de forma rápida, simples, 

funcional e eficaz. 

As técnicas baseadas em objetos têm como estratégia a extração de objetos de imagens 

multitemporais através da segmentação de imagens e outros algoritmos de extração, assim 

como a respetiva distinção de alterações entre os objetos correspondentes [Jianya et al., 2008]. 

Estes métodos têm habitualmente aplicação em objetos construídos pelo homem, na 

atualização de dados urbanos e reconhecimento militar [Jianya et al., 2008]. O principal desafio 

encontra-se na deteção de objetos e segmentação, devido ao erro associado à extração dos 

objetos nas imagens. Este método é mais aplicado na deteção de alterações entre imagem e 

mapa e raramente utilizado em deteção de alterações entre duas imagens [Jianya et al., 2008]. 

O Radar tem surgido como alternativa às imagens de sensores multiespetrais na monitorização 

e caracterização de vegetação. Isto deve-se à sua capacidade de obter imagens em qualquer 

condição atmosférica e por permitir também inferir sobre a estrutura e conteúdo de humidade 

da vegetação. Este tipo de informação conjugada com a informação obtida por sensores óticos 

aumenta a capacidade de distinguir cada classe de vegetação e a sua assinatura [CCRS, 2015]. 

Como referido anteriormente a seleção do método de deteção de alterações é complexa, não 

existe uma técnica aplicável a todos os casos, a seleção dependerá sempre do objetivo e área 

de estudo. Lyon et al. [1998] comparou sete índices de vegetação aplicados a imagens de 

diferentes datas para detetar alterações na cobertura do solo e concluiu que a técnica de 

diferença de NDVI demonstrou ser a melhor na deteção de alterações de vegetação. Silva et al. 

[2009] utilizou o NDVI numa análise multitemporal de vegetação, justificando a escolha deste 

índice pelo facto de ser um processo passível de automatização e pelos seus resultados serem 

obtidos mais rapidamente, comparativamente às outras formas para a deteção de alterações da 

cobertura vegetal, como por exemplo, a classificação supervisionada.  

No presente estudo, a abordagem escolhida baseia-se no índice de vegetação NDVI, por ser um 

método fácil de implementar e automatizar numa análise multitemporal. A partir da análise 

multitemporal e da observação dos valores NDVI, pretende-se compreender a variação e 

comportamento da vegetação de cada ocupação cultural. Procura-se ainda extrair informação 

sobre o comportamento fenológico das culturas a partir da diferença de NDVI, para servir de 

complemento à caracterização das culturas. Com a utilização do PCA (Principal Component 

Analysis) pretende-se reduzir a redundância associada a uma análise multitemporal e adquirir a 
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máxima informação possível. Ao utilizar técnicas de deteção de alterações e associar os seus 

resultados às parcelas agrícolas, estas irão adquirir um novo significado que permitirá o controlo 

e despiste de parcelas suspeitas. 
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2. Fundamentação Teórica 

2.1 Conceitos 

2.1.1 Deteção Remota 

A Deteção Remota é um conjunto de métodos que permite obter informação sobre a superfície 

terrestre sem estar em contacto com esta, por meio de um sensor de radiação eletromagnética. 

A aquisição de imagens baseia-se no facto de os objetos da superfície terrestre refletirem 

radiação eletromagnética (REM) proveniente do sol [Fonseca e Fernandes, 2004]. 

Os sistemas de Deteção Remota espacial (satélites) fornecem uma vista repetitiva e consistente 

da Terra de valor incalculável na monitorização do sistema Terra e do efeito da atividade 

humana na Terra [Catalão, 2012]. Estes têm aplicação na monitorização ambiental, deteção e 

monitorização de mudanças globais, agricultura, deteção de alterações, meteorologia, 

cartografia, entre outros [Catalão, 2012]. 

 

Figura 2.1 - Sistema DR. Fonte: Adaptado de [Baio e Matos, 2007]. 

Na Figura 2.1 encontram-se as componentes de um sistema de Deteção Remota. O primeiro 

requisito neste sistema é a existência de uma fonte de energia que ilumina/fornece energia 

eletromagnética para o alvo de interesse, esta fonte pode ser natural (Sol e Terra) ou artificial 

(Radar). No trajeto fonte-alvo a radiação entra em contacto e interage com a atmosfera. A 

radiação proveniente da fonte incide e interage com o alvo, tendo assim as suas propriedades 

modificadas. Após a interação é necessário um sensor para recolher e registar a radiação com 

as respetivas modificações, emitidas ou refletidas pelo alvo. Estas modificações variam de 

acordo com as características do alvo, permitindo assim diferenciá-los. A energia registada pelo 

sensor é processada de forma a ser criada uma imagem. 

Como referido, o primeiro requisito para a Deteção Remota é a existência de uma fonte de 

energia para iluminar o alvo. Esta energia encontra-se na forma de radiação eletromagnética, 

elemento que liga os intervenientes da DR. A REM consiste num campo elétrico que varia em 

magnitude na direção perpendicular à direção de deslocamento da radiação e um campo 

magnético orientado perpendicularmente ao campo elétrico (Figura 2.2). Ambos se deslocam á 

velocidade da luz (c). 
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Figura 2.2 - Radiação eletromagnética. Fonte: [Baio e Matos, 2007]. 

A REM define-se através de duas características: 

 Frequência (f): número de ciclos de uma onda que passa por um ponto fixo por unidade 

de tempo. É medida em Hertz (Hz) equivalente a um ciclo por segundo.  

 Comprimento de onda (𝜆): comprimento de um ciclo de onda, que pode ser medido 

como a distância entre dois picos de onda. É medido em metro (m) ou sub-frações de 

metro. 

As várias formas de radiação, caracterizadas pelo seu comprimento de onda e frequência, 

compõem o espetro eletromagnético (Figura 2.3). O espetro varia de comprimentos de onda 

pequenos (gama e raio x) a grandes comprimentos de onda (micro-ondas e ondas rádio). A parte 

visível corresponde apenas a uma reduzida porção do espetro. Existem diversas regiões do 

espetro que são úteis à Deteção Remota. Nos sistemas óticos de Deteção Remota as zonas do 

espetro utilizadas correspondem as bandas do visível e do infravermelho (IR). 

 

Figura 2.3 - Espetro Eletromagnético. Fonte: [Sousa e Silva, 2011]. 

Os sensores multiespetrais de REM, colocados em plataformas espaciais, são concebidos para 

adquirir informação em várias bandas, muito estreitas, do espetro eletromagnético [Fonseca e 

Fernandes, 2004].  

As partículas e gases presentes na atmosfera afetam a radiação registada pelo sensor abordo do 

satélite, através da dispersão e absorção. As áreas do espetro que não são severamente 

influenciadas por estes fenómenos, denominam-se janelas atmosféricas e são úteis para a 

Deteção Remota, sendo a parte visível do espetro uma dessas janelas [Catalão, 2012]. 
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A radiação que não sofre absorção ou dispersão atmosférica pode interagir com a superfície 

terrestre de três diferentes formas: absorção, reflexão e transmissão. A absorção ocorre quando 

a energia é retida pelo alvo, a transmissão consiste na passagem da energia através do alvo e a 

reflexão quando a radiação é refletida no alvo e redirecionada [Catalão, 2012]. O total da energia 

incidente interage com a superfície em uma ou mais destas três formas. A energia radiante 

incidente que atinge um alvo/objeto pode ser descrita pela soma da energia absorvida, 

transmitida e refletida. 

A radiância espetral (Unidades: 𝑊 𝑚−2 𝑠𝑟−1 𝜇𝑚−1) representa o fluxo radiante (energia total 

radiada em todas as direções por unidade de tempo) por unidade de ângulo sólido, que é 

emitido ou transmitido por unidade de área projetada [Catalão, 2012]. A radiância, um dos 

termos mais importantes na Deteção Remota, decompõe a radiação em componentes básicos 

que envolvem a área de exitância e a direcionalidade da propagação. Os sensores óticos 

instalados em plataformas espaciais medem a radiância dos objetos da superfície terrestre. Para 

cada elemento de área do terreno, a informação registada, por banda espetral, é um número 

inteiro proporcional à radiância desse elemento de área [Fonseca e Fernandes, 2004]. 

Na Deteção Remota o interesse reside na medição da radiação refletida nos alvos, assim sendo, 

a refletância que expressa a razão entre a energia refletida e a energia incidente é fundamental 

na análise da interação entre a REM e a superfície terrestre. A resposta espetral de um objeto à 

superfície da Terra depende das suas características físicas do ângulo de vista do sensor, da 

orientação do sol (azimute) e da sua altura acima do horizonte (elevação) que condicionam o 

ângulo de incidência da REM na superfície terrestre [Fonseca e Fernandes, 2004]. 

Comportamento Espetral dos alvos 

A utilização eficiente da informação recolhida por Deteção Remota exige o conhecimento tanto 

das características espetrais dos diferentes tipos de cobertura da superfície terreste, assim como 

dos fatores que as condicionam [Fonseca e Fernandes, 2004]. A medição da energia refletida 

(ou emitida) pelos alvos à superfície terrestre ao longo de diferentes comprimentos de onda 

permite construir a resposta espetral desse alvo. A comparação dos padrões de resposta de 

diferentes alvos nos diferentes comprimentos de onda permite a sua distinção [CCRS, 2015]. 

Interação da REM com a vegetação 

Um composto químico presente nas folhas designado por clorofila, absorve fortemente radiação 

nos comprimentos de onda do vermelho e azul, mas reflete comprimentos de onda no verde e 

infravermelho. As folhas parecem mais verdes no Verão, pois é quando o conteúdo de clorofila 

está no seu máximo. No Outono existe menos clorofila nas folhas, havendo assim uma menor 

absorção e proporcionalmente maior reflexão no comprimento de onda vermelho, o que torna 

as folhas vermelhas ou amarelas. A estrutura interna de folhas saudáveis atua como um 

excelente refletor difuso (energia refletida uniformemente em todas as direções) das ondas do 

infravermelho. A medição e monitorização da refletância no infravermelho é uma excelente 

forma de determinar se a vegetação se encontra saudável [CCRS, 2015]. 

O comportamento espetral varia consoante o tipo de vegetação, a estação do ano e a área 

geográfica em análise. A diferença abrupta da resposta espetral entre as duas zonas do espetro 
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(visível e infravermelho), permite concluir que a vegetação estará mais vigorosa, quanto maior 

for o contraste entre estas duas bandas [Sousa e Silva, 2011]. 

Na Figura 2.4 apresenta-se a curva de refletância espetral para a vegetação. Verifica-se que a 

vegetação absorve fortemente a REM na região do visível (comprimento de onda compreendido 

entre os 400 e 700 nm). No infravermelho próximo (NIR) a refletância aumenta pois, como 

referido anteriormente, a vegetação saudável absorve muito pouca radiação nessa banda. 

 

Figura 2.4 - Curva de refletância espetral da vegetação. Fonte: Adaptada de http://www.micasense.com/ 

2.1.2 Processamento Imagens  

O sensor, a bordo de um satélite, capta determinadas partes do espetro de energia 

eletromagnética, refletida ou emitida, provenientes dos objetos à superfície da Terra e 

converte-a num sinal numérico [Baio e Matos, 2007]. Uma imagem obtida por DR é constituída 

por um conjunto de matrizes de valores numéricos, que registam os níveis radiométricos 

captados pelo sensor, em cada uma das bandas espetrais [Baio e Matos, 2007]. Cada elemento 

da matriz designa-se por píxel, sendo que o valor registado em cada píxel designa-se por número 

digital (ND). 

O processamento de imagens de Deteção Remota tem como objetivo a extração de informação 

qualitativa e/ou quantitativa necessária para as diversas aplicações possíveis [Fonseca e 

Fernandes, 2004]. O pré-processamento das imagens inclui operações aplicadas às imagens, de 

forma a eliminar ou atenuar as distorções radiométricas e geométricas, de forma a ser possível 

a extração e análise de informação.  

Calibração radiométrica 

Pacifici et al. [2014] refere que uma análise multitemporal precisa em DR depende da 

capacidade de distinguir as alterações relevantes das não relevantes na superfície terrestre ao 

longo do tempo. Na mesma perspetiva, a capacidade para detetar e quantificar essas alterações 

depende da consistência das medições do sensor, que habitualmente sofrem distorções devido 

às condições atmosféricas, iluminação solar e a geometria de visualização do satélite [Pacifici et 

al., 2014]. Sendo assim torna-se importante a conversão de números digitais para valores com 
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significado físico, capazes de descrever com exatidão os objetos da superfície terrestre, 

observados em imagens obtidas por diferentes sensores e/ou em diferentes datas. 

Os sensores óticos de DR registam a radiância refletida pela superfície terrestre quando 

iluminada pelo sol e perturbada pela atmosfera. Estes registos são gravados em forma digital 

como ND usando um dado número de bit e são transformados numa informação relativa à 

superfície observada. Assim sendo, os números digitais de cada imagem são únicos não só ao 

nível do sensor mas também às condições na altura de aquisição. Um alvo ideal com uma 

assinatura espetral invariante ao longo do tempo mostraria diferentes valores de ND devido às 

condições atmosféricas e/ou iluminação solar e a geometria de visualização do satélite, entre 

outros [Pacifici et al., 2014]. Desta forma, os números digitais não representam quantidades 

físicas e não devem ser diretamente comparados com números digitais de imagens de outros 

sensores ou do mesmo sensor e obtidas em diferentes datas [Pacifici et al., 2014]. O cálculo ao 

nível do sensor, conhecido como Top of Atmosphere (TOA), necessita da radiância para 

converter a imagem numa escala com significado físico. Apesar de o utilizador ter acesso apenas 

aos ND, os valores presentes nos píxeis podem ser convertidos em radiância ao nível do sensor, 

através de informação presente nos metadados. É possível ainda reduzir a variabilidade 

existente entre cenas, ao converter a radiância em refletância TOA, através do ângulo zenital 

solar, distância Terra-Sol e média da irradiância solar exo-atmosférica [Pacifici et al., 2014]. As 

fórmulas e parâmetros utilizados na conversão de números digitais para radiância e 

posteriormente para refletância variam de sensor para sensor.  

Através da normalização radiométrica resultante da conversão de números digitais para 

refletância TOA, obtém-se imagens comparáveis entre si, permitindo uma análise multitemporal 

precisa. 

2.1.3 Aplicabilidade da Deteção Remota na Agricultura 

A agricultura tem um papel dominante na economia de países desenvolvidos e não 

desenvolvidos. A identificação e cartografia de culturas é importante por inúmeras razões. A 

Deteção Remota oferece um meio eficiente de recolha de informação necessária para 

cartografar culturas agrícolas. Esta providencia informação sobre o estado da vegetação, 

permitindo a monitorização das culturas. A reflexão espetral de uma cultura varia de acordo 

com as mudanças da sua fenologia, estado de saúde da vegetação e pode ser medida e 

monitorizada através de sensores multiespetrais [CCRS, 2015]. As atividades da Deteção Remota 

na Agricultura incluem a identificação de culturas e a extensão que estas ocupam, enquanto os 

métodos tradicionais consistem na obtenção de informação a partir de censos e visitas de 

campo. De forma a automatizar estas medições, a Deteção Remota providencia a recolha de 

dados e estratégias de extração de informação a partir dos mesmos.  

NDVI 

Os índices de vegetação baseiam-se nas diferenças abrutas de refletividade que a vegetação 

“verde” apresenta nas regiões do visível e do infravermelho, ao contrário da vegetação não 

saudável ou de outros tipos de ocupação de solo. São uma combinação de operações aritméticas 

entre bandas espetrais. O índice de vegetação de diferença normalizada (Normalized Difference 
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Vegetation Index – NDVI) é um dos índices mais utilizados na DR, calcula a razão entre a relação 

da banda do vermelho (R) e infravermelho (NIR). 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅
 

 
(2.1) 

Os resultados do índice NDVI variam entre -1 e 1. As áreas de vegetação saudável têm valores 

elevados de NDVI, devido à refletância elevada no infravermelho próximo (Near Infrared -NIR) 

e baixa refletância no vermelho (R). Com valores negativos surgem as nuvens, água e neve, cujas 

refletâncias são maiores no vermelho do que no infravermelho próximo. O solo tem refletância 

semelhante nas duas bandas pelo que resulta em valor de NDVI próximo de zero [Sousa e Silva, 

2011].   

O NDVI é muitas vezes utilizado para a monitorização de vegetação, por detetar mudanças na 

cobertura de vegetação ao longo do tempo e discriminar diferentes tipos e estados de 

vegetação. Permite ainda atenuar efeitos das condições de iluminação, declive do terreno e 

outros fatores, devido ao facto do cálculo se basear na razão entre bandas [Sousa e Silva, 2011].   

Deteção de alterações  

A partir de imagens obtidas na mesma área e em diferentes momentos é possível fazer um 

estudo de deteção de alterações. Existem diversos métodos, sendo que não existe um método 

mais eficaz e melhor que todos os outros. Estes métodos variam dos mais simples aos mais 

complexos. Os mais simples têm em conta as operações baseadas no píxel e os mais complexos 

nos objetos. A escolha do método depende sempre da área de estudo e dos objetivos do mesmo. 

As informações sobre alterações na superfície terrestre tornam-se cada vez mais importantes 

na monitorização local, regional e global de recursos e ambiente. O processo tem como 

principais passos o pré-processamento, a escolha e aplicação do método. No presente estudo 

utilizou-se como ponto de partida o índice de vegetação NDVI, por permitir conhecer 

rapidamente o estado da vegetação. A partir do NDVI pretende-se calcular variáveis (média e 

desvio padrão) que permitirão identificar o comportamento das culturas agrícolas. Através das 

alterações verificadas numa cultura cultivada numa parcela, procura-se discriminar o seu 

comportamento ao longo da série temporal obtendo uma caracterização da mesma. A partir da 

caracterização pretende-se validar as declarações dos agricultores e reduzir a morosa tarefa de 

fotointerpretação, habitualmente utilizada no controlo agrícola.  

Diferença entre índices de vegetação 

Os índices de vegetação são transformações matemáticas utilizadas para avaliar o impacto da 

vegetação em observações multiespetrais. Estes índices realçam as diferenças espetrais com 

base na forte absorção da vegetação no vermelho e forte reflexão na banda do infravermelho 

próximo.  

Na Deteção de alterações, os índices de vegetação são produzidos separadamente em duas 

imagens e depois são aplicadas operações pixel by pixel, que permitem quantificar as alterações 

[Hussain et al., 2013]. A diferença entre índices de vegetação aplicados a imagens da mesma 

área e obtidas em datas diferentes é uma operação que permite averiguar mudanças na 
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ocupação do solo entre datas. Tornando-se assim numa forma de monitorizar e quantificar as 

alterações verificadas na vegetação ao longo de uma série temporal. 

Principal Component Analysis (PCA) 

As bandas de imagens multiespetrais costumam ser altamente correlacionadas e contêm 

informação semelhante. As técnicas de transformação de imagens baseiam-se num processo 

complexo, através das características dos dados multibanda e podem ser utilizadas para reduzir 

a redundância e correlação entre as bandas [CCRS, 2015]. Uma destas transformações 

denomina-se Análise de Componentes Principais (Principal Component Analysis - PCA). O 

objetivo desta transformação consiste em reduzir o número de bandas, comprimindo a 

informação presente nas bandas originais num número menor de bandas (Figura 2.5). As bandas 

resultantes provém de um procedimento estatístico e denominam-se componentes. O processo 

tenta maximizar (estatisticamente) a quantidade de informação (ou variância) dos dados 

originais num menor número de componentes [CCRS, 2015]. O PCA reduz a dimensionalidade 

dos dados sem perder a informação dos mesmos.  

As componentes originadas neste processo não estão correlacionadas entre si e encontram-se 

ordenadas em termos de variância que as próprias podem explicar. A primeira componente 

principal é calculada de forma a reter a maior quantidade possível de variância, a segunda é 

calculada da mesma forma, tendo sido retirada dos dados originais a variância já contabilizada 

na primeira componente, e assim sucessivamente para as restantes componentes principais 

[Sousa e Silva, 2011]. 

 

Figura 2.5 - Redução de dimensionalidade (PCA). Fonte: [CCRS, 2015]. 
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3. Cadeia de Ortorretificação /Produção de ortofotos 

Neste capítulo será apresentado o trabalho desenvolvido durante 4 semanas no âmbito do 

estágio realizado no IFAP. O estágio teve como objetivo realizar todos os passos da cadeia de 

ortorretificação com o intuito da produção de ortofotografias, de forma a compreender uma 

parte do trabalho realizado no IFAP, no contexto da Engenharia Geográfica. A ortorretificação 

tem como objetivo transformar a fotografia, a qual é uma projeção central, numa imagem que 

é uma projeção ortogonal do terreno [Redweik, 2011]. 

Tanto as ortofotos como os ortofotomapas são produtos fotogramétricos obtidos por retificação 

a partir de fotografias aéreas nos quais o terreno e os objetos que sobre ele se encontram são 

representados pela sua radiometria em cores naturais [Redweik, 2011].  

Do ponto de vista de um sistema de informação geográfica, a ortofotocarta digital é muito útil 

em operações de interpretação da informação georreferenciada, por ser de interpretação mais 

imediata para o utilizador comum [Redweik, 2011]. As ortofotos produzidas no IFAP são 

utilizadas para obter informação atualizada do terreno e para fotointerpretação, necessária 

tendo em conta os financiamentos para a agricultura pelo qual o IFAP é responsável por atribuir 

e controlar. 

3.1 Caracterização da área de estudo 

A área de estudo pertence ao concelho de Mafra e Torres Vedras, corresponde à Carta Militar 

(CM) 388 (Escala 1:25 000) pertencente ao bloco F. Na Figura 3.1 está presente a distribuição 

dos blocos a nível nacional, sendo que o voo que providencia as fotografias é realizado por 

blocos. 

 

Figura 3.1- Distribuição dos blocos. Fonte: Relatório Geral de Voo   
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Na Figura 3.2, está presente a localização da área de estudo com a sobreposição da carta militar, 

sendo que a CM 388 ocupa na maior parte o Concelho de Mafra e uma pequena parte do 

Concelho de Torres Vedras. 

 

Figura 3.2 - Localização da área de estudo 

3.2 Dados 

De forma a poder cumprir todos os passos da cadeia de ortorretificação, utilizaram-se 

fotografias aéreas adquiridas num voo com o sistema GPS/IMU (Global Positioning 

System/Inertial Measurement Unit), cedidas pelo IFAP. 

No momento em que uma fotografia é obtida a partir de um ponto no espaço, através de uma 

câmara fotográfica, existe uma relação espacial única entre a imagem que se forma no plano 

imagem dentro da câmara e o objeto que está a ser fotografado. Essa relação espacial 

momentânea é característica de cada fotografia e é definida por um conjunto de parâmetros. 

Esses parâmetros permitem-nos recuperar em qualquer altura a relação espacial foto-objeto 

que existia no momento da captação da imagem, possibilitando a extração de informação 

geométrica do objeto (a restituição) apenas a partir de uma ou mais imagens, em qualquer 

momento posterior. A determinação dos parâmetros e a recuperação da relação espacial 

primitiva constituem um conjunto de operações denominado orientação fotogramétrica 

[Redweik, 2011]. 

A orientação interna refere-se à posição do plano imagem dentro da câmara e à definição do 

feixe perspetivo de raios luminosos aquando da aquisição da imagem [Redweik, 2011]. Através 

dos dados do Certificado de calibração da câmara, é possível definir a orientação interna das 

fotografias. Na Tabela 3.1, encontram-se esses valores: 
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Tabela 3.1 - Parâmetros Orientação Interna 

Câmara digital DMC 129 

Distância focal (m) 0,12 

Dimensão da fotografia (Píxel) 13824 x 7680 

Dimensão do píxel (μm) 12 

Centro de projeção (mm) X= 0,0 e Y= 0,0 

Parâmetro de distorção Livre de distorção 

 

O voo foi realizado com o sistema GPS/IMU, este sistema combina as técnicas de 

posicionamento inercial e de posicionamento por GPS. Desta forma é possível obter os 

parâmetros de orientação externa das fotografias: 𝑋0, 𝑌0, 𝑍0 em metros do centro de projeção 

para cada momento de exposição e 𝜔, 𝛾 𝑒 𝐾 em graus que representam os elementos de 

orientação externa da fotografia no momento em que é tirada, sendo que Omega (𝜔) 

representa a rotação em torno do eixo do xx, Phi (𝛾) a rotação em torno do eixo do yy e Kappa 

(K) a rotação em torno do eixo do zz. Estes parâmetros são relativos ao sistema ETRS89/PT-

TM06. 

As características do voo e cobertura fotográfica encontram-se na Tabela 3.2.  

Tabela 3.2 - Dados voo e cobertura fotográfica 

Data voo 11/10/2009 

Ground Sample Distance (GSD) (cm) 50 

Altura média de voo (m) 5000 

Direção das fiadas Este-Oeste 

Sobreposição longitudinal (%) 74 

Sobreposição transversal (%) 42 

Número de fiadas 3 

Número de fotografias 62 

 

A CM 388 tem uma cobertura de 62 fotografias distribuídas por 3 fiadas (Fiada 87,88 e 89), como 

se verifica na Figura 3.3.  

 

Figura 3.3 – Distribuição da cobertura fotográfica  
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A Carta Militar à escala 1: 25000 encontra-se dividida em quatro quadrantes principais, cada 

quadrante é composto por quatro sub-quadrantes. 

3.3 Metodologia 

A metodologia utilizada na produção de ortofotos está presente na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 - Metodologia utilizada na Cadeia de Ortorretificação 

O primeiro passo consistiu na alteração da resolução radiométrica das fotografias, converteram-

se as imagens de 16 bits para 8 bits, reduzindo a memória de armazenamento das imagens, o 

que facilita o processamento das mesmas. Converteram-se também as imagens de TIFF para 

IMG (formato utilizado pelo ERDAS IMAGINE).  

A informação e caraterísticas relativas ao software utilizado podem ser consultadas no Anexo I. 

Para o processo de ortorretificação deve conhecer-se a configuração geométrica das fotografias, 

sendo esta dependente da orientação interna e externa. Criou-se um projeto no Leica 

Photogrammetry Suite - LPS (Consultar Anexo I), definiu-se o modelo geométrico, ou seja, a 

forma como as imagens foram adquiridas (câmara digital), o sistema de coordenadas utilizado 

ETRS89/PT-TM06 (Consultar Anexo II), e as características da câmara (Tabela 3.1), obtendo 

assim a orientação interna. Inseriu-se também a informação relativa a altura média de voo 

presente na Tabela 3.2. Como o LPS permite ainda integrar dados GPS, e tendo em conta que o 

voo realizado foi com GPS/IMU conseguiu-se inserir os parâmetros de orientação externa de 

cada fotografia 𝑋0, 𝑌0, 𝑍0, 𝜔, 𝛾 𝑒 𝐾 assim como o desvio padrão associado a cada um dos 

parâmetros. 

Um dos passos mais morosos do processo de aerotriangulação é a aquisição dos dados primários 

para o cálculo do ajustamento, ou seja, a medição das coordenadas foto dos pontos de 

passagem, de ligação e dos pontos fotogramétricos [Redweik, 2010]. Através de operadores de 

Processamento digital de imagem (PDI), encontraram-se pontos homólogos (passagem e 
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ligação) ao longo de todo o bloco de fotografias, tendo como valores de referência a orientação 

externa das imagens, não sendo necessário pontos fotogramétricos. O software permite definir 

diversos parâmetros para otimizar a recolha automática de pontos homólogos. Todos os valores 

foram deixados por defeito, excetuando a densidade de pontos, que foi aumentada para 150% 

de forma a garantir um número de pontos suficiente para executar a triangulação.  

A triangulação fotogramétrica aplica um conjunto de algoritmos matemáticos e estatísticos e é 

utilizada para estimar os parâmetros de orientação externa associados a cada imagem do bloco, 

assim como determinar as coordenadas M, P e H dos pontos homólogos. O software utiliza a 

triangulação em bloco por feixes perspetivos. Obteve-se como resultado da triangulação um 

Total Image Unit-Weight RMSE de 0,5230 μm, valor que representa o erro médio quadrático 

total para a triangulação e representa um indicador global da precisão da triangulação. 

Tendo a orientação interna e externa definidas, com os pontos homólogos e a informação 

resultante da triangulação, é possível obter informação altimétrica da zona de estudo, através 

da extração do modelo digital de terreno (MDT), que descreve o relevo da zona aerotriangulada. 

Extraiu-se um MDT gerado através do modelo regular GRID para cada par de fotografias 

definindo um espaçamento de grelha de 5 metros (10 vezes superior ao valor do GSD (Tabela 

3.2)). De forma a obter um único MDT uniram-se todos os modelos gerados, através do Mosaic 

Pro (Anexo I). A utilização do MDT permitirá remover efeitos de deslocamento devidos ao relevo 

do terreno. O modelo digital obtido encontra-se na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - MDT da área de estudo 

Na geração de uma ortofoto pretende-se eliminar todas as influências “negativas” da projeção 

central na representação do terreno, tais como, a distorção projetiva (devida à inclinação do 

eixo ótico) e perspetiva (devida ao relevo do terreno) obtendo assim a informação visual densa 

do terreno com a geometria rigorosa da escala homogénea que permite utilizar a ortofoto como 
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uma carta para operações métricas [Redweik, 2011]. Após todo o processamento efetuado é 

possível gerar as ortofotos. Para tal, adicionou-se ao projeto o MDT único gerado, definiu-se a 

resolução espacial da ortofoto em 0,5 metros e criaram-se as ortofotos. O software utiliza a 

retificação digital. A retificação digital envolve não só algoritmos de fotogrametria analítica e de 

interpolação do MDT como também diversas operações de processamento digital de imagem, 

não só na ortorretificação de cada fotografia, como também na elaboração do mosaico e 

harmonização dos histogramas das várias ortofotos para a obtenção de um produto final com 

qualidade radiométrica homogénea [Redweik, 2011]. 

Utilizou-se o Mosaic Pro (Anexo I) para a construção do mosaico, com o auxílio da geração de 

seamlines for intersections para obter um mosaico homogéneo nas zonas de transição. Foi 

necessária a aplicação de correções de cores de forma a obter um mosaico homogéneo em 

termos radiométricos. Este processo revelou-se complexo, pois aplicar um tipo de correção a 

todo o mosaico não conduzia a bons resultados. Tornou-se necessário aplicar o Image Dodging 

a alguns quadrantes do mosaico, corrigindo assim a luminosidade da imagem, através do cálculo 

estatístico da imagem e da aplicação de uma correção estatística aos valores de intensidade de 

cada píxel. Por fim, seccionou-se o mosaico final, através do enquadramento pela CM 388, 

obtendo assim a ortofoto final. 

Os passos da produção da ortofoto final estão esquematizados na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - Esquema de produção da ortofoto final  
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3.4 Resultados 

Após o processamento descrito obteve-se a ortofoto final correspondente à CM 388, presente 

na Figura 3.7.  

 

Figura 3.7 - Ortofoto CM 388  

3.5 Controlo Posicional/Qualidade 

Não foi possível efetuar o controlo posicional/qualidade através da comparação dos valores 

obtidos com os pontos fotogramétricos e do cálculo do erro médio quadrático, procedimento 

efetuado no IFAP para o controlo de qualidade. Assim sendo, optou-se por sobrepor a 
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informação vetorial do parcelário dos Concelhos de Mafra e Torres Vedras de forma a verificar 

algum erro grosseiro. 

Os resultados obtidos mostraram ser coincidentes com a informação vetorial. Para sustentar 

esta afirmação retiraram-se dois exemplos que estão representados nas figuras seguintes. Na 

Figura 3.8 uma zona urbana onde se verifica que a rede viária ficou bem definida e com os limites 

corretos. Na Figura 3.9, uma zona agrícola onde é possível verificar que os limites das parcelas 

estão bem definidos e coincidem com a ortofoto produzida.  

 

Figura 3.8 - Controlo Posicional - Zona Urbana 

 

Figura 3.9- Controlo Posicional - Zona Agrícola 

Desta forma conclui-se que a ortofoto produzida não apresenta erros grosseiros. 
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4. Caracterização de culturas para validação de declarações 

4.1 Objetivo 

Analisar e caracterizar as ocupações culturais através de um estudo multitemporal com base em 

imagens satélite, utilizando o cálculo do NDVI e algumas técnicas de deteção de alterações. 

Através da caracterização pretende-se validar as declarações dos agricultores, de forma a gerir 

e controlar os fundos comunitários europeus destinados à Agricultura. 

4.2 Caracterização da área de estudo 

A área de estudo corresponde ao Concelho de Cantanhede, pertencente ao Distrito de Coimbra. 

Este município é constituído por 14 Freguesias e tem uma área de 390,88 𝑘𝑚2. É limitado a 

Norte pelos Concelhos de Vagos, Oliveira do Bairro e Anadia, pertencentes ao distrito de Aveiro, 

a este pelo município da Mealhada, a Sul por Montemor-o-Velho e Figueira da Foz. A Noroeste 

por Mira, a Sudeste por Coimbra e ainda a Oeste pelo Oceano Atlântico. 

A agricultura e a floresta são as fontes de riqueza mais importantes do concelho, que está 

integrado na Região Demarcada da Bairrada, assumindo-se como um grande produtor de vinho, 

no contexto da produção regional e nacional [CMC, 2011]. 

 

Figura 4.1 - Localização da área de estudo 
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4.3 Dados  

De forma a executar a análise multitemporal, utilizaram-se imagens satélite adquiridas em 

quatro datas diferentes. As imagens são provenientes do SPOT 6, adquiridas no sistema WGS84 

e disponibilizadas pelo IFAP. São pan-sharpened, ou seja, foi-lhes aplicado o algoritmo de fusão 

Pan-Sharp, que aplica a fusão de imagens pancromáticas de alta resolução com imagens 

multiespetrais de menor resolução espacial. Os produtos pan-sharpened combinam a 

informação visual dos dados multiespetrais com a informação espacial dos dados 

pancromáticos, resultando numa alta resolução de 1,5 m [Airbus Defence & Space, 2015]. Na 

Tabela 4.1, estão presentes os valores de resolução relativos as imagens e satélite utilizado. No 

Anexo III é possível consultar as características do satélite SPOT 6. 

Tabela 4.1 - Caraterísticas SPOT 6 

Banda 
Intervalo 

Espetral (𝝁𝒎) 

Resolução 
Espacial 

(m) 

Resolução 
Radiométrica 

(BITS) 

Resolução 
temporal (dia) 

B (Blue) [0,450-0,520] 

1,5 16 
1 (com SPOT 

7) 
G (Green)   [0,530-0,590] 

R (Red) [0,625-0,695] 

NIR (Near Infrared) [0,760-0,890] 

 

Na Tabela 4.2 apresentam-se os coeficientes de ganho e o valor médio de irradiância solar TOA 

relativos a cada banda espetral. Estes valores estão presentes nos metadados e são necessários 

para a calibração radiométrica. 

Tabela 4.2 - Valores presentes nos metadados 

Banda GAIN 𝑬𝟎 (W 𝒎−𝟐 𝝁𝒎−𝟏) 

B 8,52 1982,67 

G 9,53 1826,09 

R 10,44 1540,49 

NIR 14,01 1094,75 

 

As imagens utilizadas para a análise multitemporal seguem a ordem cronológica presente na 

Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Ordem cronológica das imagens utilizadas 

Na Tabela 4.3 estão presentes alguns valores relacionados com a data de aquisição de imagens, 

tais como o ângulo zenital solar e a distância Terra-Sol. 
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Tabela 4.3 - Valores relacionados com a data de aquisição das imagens 

Imagem Dia do ano Ângulo zenital solar (⁰) Distância Terra-Sol (UA) 

16/11/2013 320 60,94 0,98894 

12/03/2014 71 48,82 0,99365 

10/07/2014 191 27,91 1,01664 

05/08/2014 217 31,84 1,01444 

 

As imagens SPOT 6 são disponibilizadas em tiles, sendo que a união dos mesmos forma a imagem 

total. A imagem de novembro abrangia uma área superior à do Concelho, enquanto as restantes 

correspondiam apenas a área do Concelho de Cantanhede. 

O IFAP forneceu ainda os dados presentes na Tabela 4.4. O modelo digital de terreno abrange o 

território nacional, a ortoimagem é de 2012 e corresponde ao Concelho, ambos são necessários 

para a correção geométrica. A informação vetorial do Concelho de Cantanhede corresponde à 

Campanha de 2014. Todos os dados fornecidos pelo IFAP encontravam-se no sistema Datum 73 

IGeoE (Anexo II). 

Tabela 4.4 - Dados fornecidos pelo IFAP 

Dados Fornecidos Tipo Dados 
Resolução 

espacial (m) 

MDT Raster 20,0 

Ortoimagem Raster 1,5 

Parcelário  Vetor - 

 

Informação sobre as parcelas agrícolas 

As imagens utilizadas neste estudo são referentes ao final de 2013 e ano de 2014, assim sendo, 

o IFAP cedeu a informação vetorial e alfanumérica correspondente à campanha de pedidos de 

ajuda agrícola de 2014 no Concelho de Cantanhede. Esta contém os limites das parcelas das 

explorações agrícolas assim como informação relativa a ocupação cultural explorada. Tem 

atributos associados, sendo que os que interessam ao estudo estão listados na Tabela 4.5.  

Tabela 4.5 - Atributos informação vetorial 

Atributo Descrição Tipo variável 

PAR ID Identificador de parcela Numérico (Double) 

PAR NUM Número da parcela Texto  

PAR AREA Área da parcela Numérico (Double) 

COD OC CULT Código da ocupação cultural Texto 

OC CULT Nome da ocupação cultural Texto 

AREA Área explorada Numérico (Double) 

 

O número de parcelas registadas na campanha foi de 8706. Existem parcelas que se situam nos 

limites de Cantanhede (43), pelo que em alguns casos parte da sua área é partilhada com outros 

concelhos. Como foi referido anteriormente as imagens SPOT 6 são entregues pelo limite do 
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Concelho e por esse motivo não tendo a informação completa sobre estas parcelas decidiu-se 

descarta-las, ficando apenas com 8663. 

Os agricultores podem declarar dentro de uma única parcela várias ocupações culturais. Não 

existe informação sobre os limites que estas ocupam, apenas sobre a área que é explorada por 

cada uma. Tendo em conta que neste estudo se pretende caracterizar as ocupações culturais, 

não seria viável utilizar as mesmas, pois existem diferentes culturas numa única parcela, o que 

levaria a caracterizações erradas. Assim sendo, consideraram-se apenas as parcelas cuja área 

explorada por uma cultura represente mais de 90% da área da parcela. Ficando para análise 

6627 Parcelas. Nesta amostra de parcelas existem 56 tipos de ocupações culturais (Anexo IV), 

sendo que algumas culturas estão pouco representadas no Concelho. Desta forma, neste estudo 

utilizaram-se cerca de 76% das parcelas registadas na campanha de 2014 (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3 - Exploração de culturas em parcelas - Campanha de 2014 

4.4 Metodologia 

A metodologia adotada neste capítulo está esquematizada na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 - Metodologia utilizada no Capítulo 4 
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Várias 
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Na primeira fase foi necessário o pré-processamento das imagens adquiridas. A resolução 

radiométrica das imagens SPOT 6 é de 16 bits, de forma a facilitar o processamento das mesmas, 

foram convertidas para 8 bits. Assim cada píxel pode ter associado um valor entre 0 e 255 níveis 

de cinzento. Desta forma obtém-se uma simplificação da informação do ficheiro. Cada imagem 

encontra-se dividida em tiles, tornando-se necessária a construção de um modelo virtual que 

une todos os tiles numa única imagem, obtendo assim a imagem satélite de todo o Concelho. 

Esta tarefa foi executada através da linha de comandos do GDAL (Anexo I). 

As imagens foram adquiridas em diferentes datas e não foram entregues com as mesmas 

dimensões. As imagens mais recentes vem recortadas pelo limite do Concelho de Cantanhede, 

enquanto a imagem de novembro tem dimensões superiores, assim sendo foi necessário limita-

la pelo Concelho de forma a ficar com a mesma dimensão que as outras e ser possível efetuar 

comparações. 

4.4.1 Pré-processamento – Correção Geométrica 

A correção geométrica é uma parte crucial do processo, pois tendo em conta que se pretende 

fazer um estudo multitemporal do Concelho de Cantanhede é essencial que as imagens estejam 

corrigidas geometricamente de forma a se poder fazer uma comparação entre estas.  

Os sistemas de transformação habitualmente utilizados na correção geométrica podem ser 

divididos em duas categorias: Ortorretificação e Polinomial. Neste estudo foram aplicadas as 

duas correções a todas as imagens, procedimento habitual no IFAP. 

Ortorretificação com Racional Polynomial Coefficients (RPC) 

A calibração geométrica das imagens é possível sem o auxílio de Ground Control Points (GCP). O 

processo de Ortorretificação com RPC remove a distorção geométrica na imagem causada pela 

orientação do sensor e relevo da topografia.  

Definiu-se a informação do sensor que adquiriu as imagens e se estas contêm dados RPC. Cada 

imagem SPOT 6 tem um ficheiro RPC associado que contêm rational polynomial coefficients, 

gerados com base na posição do satélite aquando da aquisição de imagens. Este ficheiro contém 

informação necessária a ortorretificação, tal como a orientação externa do satélite. O IFAP 

forneceu um MDT do país, obtendo assim a informação altimétrica da área de estudo. Obteve-

se assim a informação necessária para a ortorretificação. Definiu-se ainda a resolução espacial 

das imagens ortorretificadas em 1,5 m de forma a manter a resolução espacial original.   

No decurso do processo de correção geométrica é necessário calcular o valor radiométrico de 

cada píxel na sua nova posição. Este processo designa-se por reamostragem [Catalão, 2012]. 

Utilizou-se a interpolação bilinear como método de reamostragem, pois o MDT utilizado tem 

uma resolução espacial superior à das imagens e abrange toda a área a ser ortorretificada. Este 

método utiliza uma janela de dimensão de 2 x 2 píxeis para o cálculo dos valores da imagem 

corrigida através de uma função bilinear. 

Polinomial - Com imagem de referência e geração automática de GCPs 

A partir da Toolbox Autosync Workstation (Anexo I) é possível georreferenciar uma imagem a 

partir de uma imagem de referência. A imagem de referência foi cedida pelo IFAP, consiste numa 

ortoimagem de 2012. A imagem a georreferenciar trata-se da imagem SPOT 6 já ortorretificada.  
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No método polinomial identifica-se um conjunto de pontos de apoio (GCP) na imagem de 

referência e na imagem a georreferenciar. Com base nesse conjunto de pontos constroem-se 

um conjunto de equações de transformação que ligam as coordenadas imagem às geográficas 

ou cartográficas [Catalão, 2012]. Essas equações podem ser polinómios de diferente ordem, 

neste caso utilizaram-se polinómios de 3ª ordem. Os pontos de apoio entre a imagem de 

referência e a imagem a georreferenciar adquiriram-se automaticamente através do APM 

(Automatic Point Matching), como se verifica na Figura 4.5. É possível definir parâmetros 

estratégicos para encontrar os pontos em comum nas imagens.  

 

Figura 4.5 - Automatic Point Matching (imagem a georreferenciar à esquerda e imagem de referência à direita) 

De forma a melhorar os resultados eliminaram-se os GCP (Ground Control Points) com um erro 

superior a 3 píxeis. Obtiveram-se assim os valores finais de erro médio quadrático (EMQ) e 

desvio padrão presentes na Tabela 4.6. 

Tabela 4.6 - Resultados da georreferenciação 

Imagem Número de Pontos EMQ (px) Desvio padrão (px) 

16-11-2013 4180 1,19 0,67 

12-03-2014 4865 1,31 0,68 

10-07-2014 4985 0,98 0,59 

05-08-2014 4825 1,27 0,68 

 

O EMQ representa a distância em píxeis que o píxel de referência se encontra do píxel 

retransformado. Os valores obtidos no EMQ da georreferenciação poderiam ser menores. Estes 

valores podem ser justificados pelo facto de a imagem de referência ser de 2012 e as imagens a 

corrigir de 2013/2014. Isto porque Cantanhede contém grandes áreas de vegetação, variável ao 

longo do tempo e de carácter não permanente, assim sendo, a obtenção de pontos de controlo 

não produz resultados tão favoráveis, como produziria se se tratasse de uma zona urbana.  

O método de reamostragem utilizado foi a convolução cúbica, que é semelhante à interpolação 

bilinear. Utiliza uma janela de dimensão 4 x 4 píxeis. Após a ortorretificação e transformação 

polinomial obtêm-se as imagens corrigidas geometricamente no sistema Datum 73 IGeoE. 
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4.4.2 Pré-processamento - Correção Radiométrica 

Os sensores gravam a intensidade da radiação eletromagnética de cada alvo observado na 

superfície terreste em forma de número digital (ND) para cada banda espetral. Os valores dos 

píxeis são assim representados por números digitais (ND). Estes valores não representam 

quantitativamente as unidades físicas (radiância, refletância ou temperatura) dos alvos na 

superfície terrestre, mas podem ser utilizados quando se quer analisar uma imagem apenas.  

Torna-se no entanto indispensável a conversão destes números para valores com significado 

físico, principalmente quando se pretende extrair e analisar informação obtida através de 

imagens adquiridas em diferentes datas ou locais. As diferenças de condições atmosféricas, de 

iluminação e/ou desempenho dos sensores precisam de ser tidas em conta, isto porque os 

números digitais são dependentes da geometria do satélite aquando da aquisição da imagem.  

A calibração radiométrica engloba duas fases, a conversão de números digitais para radiância 

espetral e a conversão dessa radiância para refletância TOA (Figura 4.6). 

                 

Figura 4.6 - Esquema - Correção radiométrica 

Na primeira fase e para cada banda (b) converteram-se os números digitais de cada píxel (p) 

para a radiância espetral TOA 𝐿𝑏(𝑝). Para tal utilizaram-se os coeficientes de calibração 

radiométrica presentes nos metadados (GAIN e BIAS) na seguinte fórmula: 

𝐿𝑏(𝑝) =
𝐷𝑁 (𝑝)

𝐺𝐴𝐼𝑁 (𝑏)
+ 𝐵𝐼𝐴𝑆 (𝑏) 

 
(4.1) 

Unidades 𝑊𝑠𝑟−1 𝑚−2 𝜇𝑚−1 

Numa segunda fase converte-se a radiância espetral calculada anteriormente para a refletância 

TOA 𝜌𝑏(𝑝) através da fórmula: 

𝜌𝑏(𝑝) =
𝜋 × 𝐿𝑏(𝑝) × 𝑑2

𝐸0(𝑏) × cos(𝜃𝑠)
 

 

(4.2) 

Em que o 𝑑 representa a distância Terra-Sol em Unidades Astronómicas (UA), o 𝐸0 a média da 

irradiância solar TOA para cada banda (b) em 𝑊 𝑚−2𝜇𝑚−1 e o 𝜃𝑠 representa o ângulo zenital 

solar calculado através do valor de elevação do sol presente dos metadados (𝜃𝑠 = 90° −

Elevação do sol). 

Segundo Chander et al. [2009] a correção do topo da atmosfera (TOA), que converte os números 

digitais registados no sensor em refletância tem diversas vantagens: a remoção do efeito 

cosseno dos diferentes ângulos zenitais devido ao facto das imagens serem adquiridas em horas 

diferentes, a compensação dos diferentes valores de irradiância solar exo-atmosférica 

provenientes das diferenças dos intervalos espetrais e por fim a correção da variação da 

Números digitais (ND's) 
registados pelo sensor

Conversão de 
ND's para 
radiância 
espetral

Conversão de 
radiância 

espetral para 
refletância TOA
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distância Terra-Sol (d) entre as diferentes datas de aquisição. Estes fatores podem afetar a 

precisão de um estudo multitemporal de Deteção Remota. Pelo que a calibração radiométrica 

pretende remover ou reduzir a inconsistência entre os valores obtidos.  

Tendo em conta que se trata de um estudo multitemporal, e também pelo facto do software 

não possuir calculadora raster, automatizou-se este processo, recorrendo à construção de um 

modelo (Anexo V) através do Model Maker (Anexo I). Este permite a conversão de números 

digitais para refletância TOA do SPOT 6, permitindo assim ao utilizador alterar apenas o ficheiro 

de entrada (input) que se trata da imagem a ser corrigida, o ficheiro de saída (output) que 

representa a imagem corrigida e os valores de 𝑑 e 𝜃𝑠 que dependem da data de aquisição da 

imagem. Neste sentido consegue-se então corrigir radiometricamente qualquer imagem SPOT 

6. A conversão dos números digitais em refletância permite assim remover ou reduzir a 

inconsistência entre os valores obtidos ao transformar os dados numa quantidade com 

significado físico numa escala radiométrica idêntica. 

4.4.3 Cálculo NDVI  

A análise da razão entre a reflexão dos comprimentos de onda do infravermelho com o vermelho 

resulta numa medida excecional para detetar a presença de vegetação e do quão “verde” e 

saudável ela se encontra [CCRS, 2015]. Esta é a premissa de alguns índices de vegetação, tal 

como o utilizado neste estudo, o NDVI. Com a utilização deste índice pretende-se detetar a 

existência de vegetação e o seu estado. 

Os valores NDVI variam entre -1 e 1, sendo que os valores negativos representam nuvens ou 

água, os valores ao redor de zero representam solo nu ou sem vegetação, quanto mais alto o 

valor de NDVI mais verde, densa e vigorosa está a vegetação. Calculou-se o índice para cada uma 

das imagens da série temporal em estudo, o resultado apresenta-se na Figura 4.7. 

Como referido, os valores negativos de NDVI não representam vegetação, apesar disto, estes 

valores não foram descartados, pois posteriormente poder-se-iam encontrar parcelas 

declaradas erradamente, ou seja, registadas com uma cultura e isso não corresponder a 

verdade. De forma a detetar estes casos e validar as declarações dos agricultores, estes valores 

não podem ser ignorados. 
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Figura 4.7 - NDVI para a série temporal 

Criou-se uma imagem multibanda, em que cada banda representa um NDVI da série temporal, 

com a composição de bandas presente na Tabela 4.7. Desta forma reúne-se a informação 

necessária numa única imagem, que será utilizada daqui em diante em todas as análises. 

Tabela 4.7 - Ordem das bandas na Imagem Multibanda NDVI 

Banda NDVI 

B1 Novembro 

B2 Março 

B3 Julho  

B4 Agosto 

 

4.4.4 Média (μ) NDVI e Desvio padrão (σ) NDVI 

As três principais características de um conjunto de dados são: 

 Um valor representativo do conjunto de dados: a média 

 Uma medida de dispersão ou variação 

 A natureza ou a forma da distribuição dos dados: sino, uniforme, assimétrica (tabelas de 

frequência e histogramas)  

A medida de variação de um conjunto de dados pode ser dada pelo desvio padrão. O cálculo 

baseia-se no desvio de cada medida sobre a média. O desvio padrão indica a dispersão dos 

dados, quanto maior o seu valor mais dispersos se encontram os dados.  
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A partir da imagem multibanda calculou-se a média (μ) e desvio padrão (σ) com as quatro 

bandas, obtendo assim dois raster que cobrem todos os píxeis da área estudo: um com valores 

de média e outro com valores de desvio padrão . Pretende-se caracterizar as ocupações culturais 

através destes valores. A partir do valor de μ procura-se tomar conhecimento das parcelas que 

contém ou não vegetação e o estado/quantidade de vegetação que têm ao longo da série 

temporal. A partir do σ pretende-se perceber se as parcelas variam muito (plantação, 

crescimento, colheita) ou não (cultura estável, permanente). Desta forma consegue-se 

discriminar o comportamento da ocupação do solo ao longo do tempo. 

Este processo foi feito através do Model Maker (Anexo I), com a construção de um modelo 

(Anexo VI), uma vez que como referido anteriormente, o software não tem calculadora raster. 

Na Figura 4.8, estão presentes os raster resultantes de média e desvio padrão NDVI. 

 

Figura 4.8 - Média e Desvio padrão NDVI 

Na Figura 4.9, encontra-se um exemplo com três parcelas com diferentes ocupações de solo 

para verificar o potencial da utilização de μ e σ do NDVI para a caracterização de culturas e 

validação de declarações. Na Figura 4.9 a) e b) encontra-se a imagem satélite correspondente a  

julho de 2014 em composição verdadeira e falsa respetivamente, de forma a verificar 

visualmente o estado da vegetação. Em c) e d) encontram-se a média e desvio padrão 

respetivamente.  

As parcelas apresentadas na Figura 4.9 representam ocupações de solo diferentes: uma parcela 

com ocupação do solo urbano, outra florestal (carácter permanente) e outra que contém outro 

tipo de vegetação mais variável ao longo do tempo (não permanente). 
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Figura 4.9- Método μ e σ NDVI: a) Composição colorida verdadeira; b) Composição colorida falsa; c) Média NDVI; d) 
Desvio padrão NDVI 

Na Tabela 4.8 encontram-se os valores μ e σ para cada parcela.  

Tabela 4.8 - Valores Média e Desvio Padrão das Parcelas 

Parcela Média (μ) NDVI Desvio padrão (σ) NDVI 

Urbano 0,097 0,043 

Florestal 0,661 0,077 

Vegetação 0,610 0,229 

 

Através da análise das imagens e dos valores associados, verifica-se que a Parcela “Urbano” 

contém uma μ e um σ baixos confirmando assim que não possuí vegetação ao longo do tempo. 

Desta forma esta parcela não pode ser declarada como contendo uma cultura. Na Parcela 

“Florestal” que consiste numa cultura arbórea/florestal, verifica-se que têm μ alta de NDVI e um 

σ baixo. Estes resultados são justificados pelo facto de este tipo de vegetação não se alterar tão 

bruscamente como outras culturas, é uma cultura permanente e estável. 

A Parcela “Vegetação” que contém vegetação não permanente/variável, apresenta uma μ e um 

σ elevados, ou seja, confirma-se que contém vegetação ao longo da série temporal (média alta) 

e que esta se vai alterando ao longo do ano devido aos fénomenos de plantação, crescimento e 

colheita. Estas alterações são confirmadas pelo alto valor de σ. 

Constata-se assim que as parcelas com μ elevada e σ elevado representam parcelas cultivadas, 

com vegetação ao longo da série temporal e que se vai alterando ao longo do tempo. Assim 

como, as parcelas com μ reduzida e σ reduzido representam uma área urbana ou solo exposto, 

inculto. Por fim as parcelas com μ elevada e σ reduzido representam vegetação do tipo 

arbórea/florestal pois contém vegetação o ano inteiro mas não se altera de forma brusca como 
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acontece com outro tipo de culturas. 

4.4.5 Diferença NDVI 

De forma a perceber melhor o comportamento de cada cultura, calculou-se a diferença entre os 

índices de vegetação com objetivo de detetar e quantificar as alterações verificadas, ou seja, o 

aumento ou redução do índice de vegetação entre datas. 

A partir da imagem multibanda NDVI, calcularam-se as diferenças entre as bandas NDVI com 

maior relevância para o controlo agrícola. O objetivo é verificar a evolução da vegetação das 

parcelas ao longo da série temporal em estudo, o que permite caracterizar as diferentes classes 

da ocupação do solo, pois existem culturas com diferentes comportamentos em que a 

plantação, crescimento e colheita acontece em diferentes alturas. 

Considerou-se pertinente realizar as seguintes diferenças: novembro-março, março-julho e 

julho-agosto, de forma a verificar a evolução da vegetação ao longo da série temporal. Na 

Figuras seguintes (4.10, 4.11 e 4.12) pode-se verificar esses resultados para uma parcela de Kiwi. 

 

Figura 4.10 – Evolução novembro-março para parcela de Kiwi 

A parcela de Kiwi contém vegetação vigorosa em novembro e em março isso não se verifica, 

tendo sofrido assim um decréscimo de NDVI provavelmente devido a uma colheita, resultando 

assim num valor negativo de Evolução NOV-MAR.  

 

Figura 4.11 - Evolução março-julho para parcela de Kiwi 

Na Figura 4.11 verifica-se que em julho a mesma parcela volta a ter vegetação, provavelmente 

devido a plantação e crescimento da cultura, resultando numa Evolução MAR-JUL positiva. 
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Figura 4.12 - Evolução julho-agosto para parcela de Kiwi 

A evolução entre julho e agosto não apresenta um resultado tão explícito como as restantes 

evoluções, o que se justifica pelo facto de entre julho e agosto haver apenas um mês de 

diferença e esta cultura não experienciar nenhum fenómeno nesse período de tempo.  

Apresenta-se outro exemplo nas Figuras (4.13, 4.14 e 4.15), desta vez numa Parcela com Milho, 

para demonstrar a utilidade da diferença/evolução de NDVI. 

 

Figura 4.13 - Evolução novembro-março para parcela de Milho 

Esta parcela de milho em novembro não continha vegetação, em março tinha vegetação 

vigorosa, pelo que entre novembro e março houve um aumento de NDVI devido à plantação e 

crescimento da cultura, representando assim e como se verifica na Figura 4.13 uma Evolução 

NOV-MAR positiva. 

 

Figura 4.14 - Evolução março-julho para parcela de Milho 

Em julho a mesma parcela continha vegetação mas com menos vigor do que em março, pelo 

que resulta numa Evolução MAR-JUL variada, com perdas do valor de vegetação em algumas 

áreas da parcela assim como o crescimento noutras. 

Na Figura 4.15 pode se verificar que entre julho e agosto, a parcela volta a apresentar valores 

superiores de NDVI, logo apresenta-se uma evolução JUL-AGO positiva. 
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Figura 4.15 - Evolução julho-agosto da parcela de milho 

Ao utilizar as diferenças de NDVI obtém-se a evolução deste índice ao longo da série temporal e 

consegue-se compreender o comportamento da vegetação ao longo da mesma. A partir desta 

análise, considerou-se que este método poderia ser benéfico para diferenciar diversas classes 

de ocupação do solo. 

4.4.6 Principal Component Analysis (PCA) 

As bandas que constituem as imagens multiespetrais costumam ser altamente correlacionadas 

e contêm informação semelhante. O PCA tem como objetivo a redução de dimensionalidade dos 

dados e compressão da maior parte da informação das bandas originais num menor número de 

bandas. As “novas bandas” geradas por esta transformação denominam-se de componentes.  

Através do software ERDAS, aplicou-se o PCA à imagem multibanda. Esta análise permite extrair 

a redundância de informação numa imagem, através da geração de novas bandas 

(componentes) que traduzem a informação mais relevante da imagem. 

Os valores próprios representam a quantidade da variância total explicada por cada 

componente principal. Estes valores encontram-se na Tabela 4.9. Apresenta-se também o valor 

em percentagem da quantidade de variância em cada componente. A primeira componente é a 

que contém maior variância, seguida pela segunda e assim consecutivamente.  

Tabela 4.9 - Valores próprios 

Componente Eigenvalue Variância (%) 

1 0,066 77,89 

2 0,012 14,29 

3 0,004 5,13 

4 0,002 2,69 

 

A primeira componente do PCA contém 77,89% da variância da imagem original, sendo assim a 

única componente a ser analisada, por conter a maior parte da informação. Na Figura 4.16 está 

representada a componente 1 do PCA (PC1), onde é possível identificar um padrão espacial, 

coincidente com a distribuição de vegetação da área de estudo. Verifica-se que os valores mais 

altos são coincidentes com as zonas com média NDVI mais alta (Figura 4.8) e os valores mais 

baixos com as zonas com média NDVI reduzida. Assim sendo, considera-se que a PC1 distingue 

e realça as áreas de vegetação das áreas sem vegetação. 
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Figura 4.16 - Componente 1 do PCA (PC1) 

4.5 Importar dados para as parcelas 

De forma a poder caracterizar as culturas e validar as declarações é necessário integrar os 

valores calculados e descritos anteriormente nas parcelas. Pelo que foi criado em ArcGIS através 

do Model Builder (Anexo I) uma Toolbox “Importar valores para as parcelas”. Em que o centróide 

de cada parcela é encontrado e para o qual são extraídos os valores calculados nos raster, 

obtendo assim para cada parcela todos os valores considerados pertinentes para análise. 

Calculou-se também a média de NDVI do total da parcela, através Zonal Statistics, de forma a 

completar a informação fornecida pelo centróide. Na Figura 4.17 apresenta-se o processo que a 

Toolbox efetua: através da informação vetorial das parcelas, que são representadas como 

polígonos, encontram-se os centróides desses polígonos. Os valores presentes nos píxeis de 

cada raster calculado anteriormente são extraídos para os centróides, ficando assim com esses 

valores associados aos centróides das parcelas. Acrescenta-se de seguida aos atributos do 

parcelário os atributos calculados (μ NDVI, σ NDVI, Evolução novembro-março, março-julho e 

julho-agosto, PCA C1). A partir destes atributos é possível analisar e caracterizar as ocupações 

culturais. 

 

Figura 4.17 - Processo "Importar valores para as parcelas" 
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Ao criar esta Toolbox o processo fica automatizado e pronto a aplicar nesta e noutras áreas de 

estudo, tendo apenas de mudar os ficheiros de entrada (input) e de saída (output), presentes na 

Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 - Dados de entrada e saída da Toolbox "Importar valores para as parcelas" 

Tipo Ficheiro Input (I) /Output (O) 

Vetor Parcelas da área de estudo I/O 

Raster Média NDVI I 

Raster Desvio padrão NDVI I 

Raster Evolução NDVI Mês 1-2 I 

Raster Evolução NDVI Mês 2-3 I 

Raster Evolução NDVI Mês 3-4 I 

Raster PCA C1 I 

Ponto Centróides das Parcelas O 

 

Às parcelas da área de estudo inseridas como ficheiro de entrada, serão adicionados os atributos 

para a análise (μ NDVI, σ NDVI, Evolução novembro-março, março-julho e julho-agosto, PCA C1). 

O interface gráfico da Toolbox criada encontra-se no Anexo VII. A partir da informação reunida 

nas parcelas é possível então caracterizar as ocupações culturais. 

4.6 Análise e caracterização de culturas 

Existem 56 tipos de ocupação cultural no Concelho de Cantanhede, após o tratamento de dados 

realizado (Ver Secção 4.3). Para o estudo selecionaram-se 6 culturas que estão em 

predominância na campanha de 2014 na área de estudo (Tabela 4.11). Obteve-se assim um total 

de 3643 parcelas, representando cerca de 54% das 6627 Parcelas registadas na Campanha de 

2014.  

Tabela 4.11 - Ocupações em estudo 

Ocupação Cultural Código N.º Parcelas 
Total Área 
explorada 

(ha) 

MILHO 006 + 022 1117 424 

POVOAMENTO OUTRAS RESINOSAS 169 927 381 

POVOAMENTO FLORESTAL MISTO 170 695 254 

VINHA EM REGIÃO DETERMINADA 082 604 209 

OLIVAL – AZEITE 083 266 53 

KIWI 124 34 49 

 

Em termos de área explorada as ocupações selecionadas para análise são as que têm maior área 

de exploração no Concelho, excetuando as Superfícies Forrageiras Temporárias (Código 142) e 

o Pousio (Código 089), no entanto estas não são classes de interesse, pois ambas têm um 

carácter temporário. No Concelho existem dois tipos de parcelas com Milho: Milho (Código 006) 

com 516 parcelas e Milho Silagem (Código 022) com 601 parcelas, este último apenas difere do 

primeiro pelo facto de o milho ser colhido antes de chegar ao estado máximo de crescimento, 

para ser transferido para os silos. Recolheu-se uma amostra das duas ocupações culturais e na 
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série temporal em estudo observaram-se valores muito semelhantes, pelo que se considerou 

pertinente uni-los e caracterizá-los como uma cultura só, o Milho com 1117 parcelas. O 

Povoamento de Outras Resinosas e Florestal Misto pertencem à categoria superfície florestal 

mais especificamente Espaço Florestal Arborizado. Na Tabela 4.12, encontra-se uma descrição 

destas ocupações culturais, disponível no site do IFAP. 

Tabela 4.12 - Categoria Superfície Florestal. Fonte: Adaptado de [IFAP, I.P.,2015] 

Espaço 
Florestal 

Arborizado 

As superfícies ocupadas com árvores florestais naturais ou plantadas, 
independemente de se tratarem de superfícies com povoamentos de 
uma só espécie ou mistos. Inclui: 

Povoamento 
de 

Resinosas 

Superfícies ocupadas com árvores florestais em que as 
resinosas, pinheiro bravo, pinheiro manso e outras 
resinosas, são predominantes, mais de 75% do coberto 
arbóreo. 

Povoamento 
Florestal 

Misto 

As superfícies ocupadas com várias espécies de árvores 
florestais em que nenhuma delas é predominante. 

 

A Vinha, Olival, Kiwi (Cultura Frutícola) e Milho pertencem à categoria Superfície Agrícola, sendo 

que os três primeiros são categorizados como culturas permanentes, e o milho como cultura 

temporária. O Milho (Código 006) é considerado uma cultura arvense e o Milho Silagem (Código 

022) uma cultura forrageira, mas como referido anteriormente, uniram-se as observações 

destas duas culturas e foram tratadas como uma ocupação cultural única (Milho). A descrição 

da categoria destas ocupações culturais encontra-se na Tabela 4.13. 

Tabela 4.13 - Categoria Superfície Agrícola. Fonte: Adaptado de [IFAP, I.P.,2015] 

Culturas 
permanentes 

As culturas não integradas em rotação, que ocupam as terras por cinco anos 
ou mais e dão origem a várias colheitas e que apresentam uma determinada 
densidade de plantação. Inclui: 

Culturas 
frutícolas 

Conjuntos de árvores destinados à produção de frutos que 
apresentam uma densidade de plantação de uma espécie 
superior a 60 árvores/ha e em que essa espécie é 
predominante, (igual ou superior a 60% da parcela). 

Vinha 
A superfície plantada com vinha em cultura estreme ou 
consociada e em que a vinha é predominante, (igual ou 
superior a 60% da superfície da parcela). 

Olival 

A superfície ocupada com oliveiras, que apresenta uma 
densidade de plantação superior a 45 oliveiras/ha e em que 
a oliveira é predominante, (igual ou superior a 60% da 
superfície agrícola). 

 Culturas cujo ciclo vegetativo não excede um ano e as que ocupam as terras 
num período inferior a cinco anos. 

Culturas 
temporárias 

Culturas 
arvenses 

Culturas cujo ciclo vegetativo não excede um ano,  
geralmente integradas num sistema de rotação de culturas, 
incluindo as culturas de cereais para a produção de grão, as 
oleaginosas, as proteaginosas e outras culturas arvenses. 
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Culturas 
forrageiras 

Incluem-se os prados temporários semeados e 
espontâneos, para corte ou pastoreio e por um período 
inferior a cinco anos, bem como outras culturas forrageiras. 

 

Tendo em conta que o objetivo deste estudo consiste na caracterização de culturas, existem 

parcelas que podem contaminar os valores observados, devido ao facto de serem falsas 

declarações, ou seja, a ocupação cultural explorada difere da ocupação cultural declarada. Por 

este motivo recolheu-se uma amostra de 30 parcelas por ocupação cultural, com base na 

informação do parcelário e fotointerpretação, de forma a obter o comportamento de cada 

cultura ao longo da série temporal. A partir da amostra recolhida obteve-se um valor de média 

μ NDVI e desvio padrão desse valor (𝜎𝜇) assim como a média do σ NDVI e respetivo desvio 

padrão (𝜎𝜎) para cada cultura. Obteve-se também um valor médio das outras variáveis 

(Evoluções NDVI e PCA C1). A partir destes valores será feita a caracterização das culturas.  

Através da análise do gráfico da Figura 4.18 que representa o valor médio de μ  e σ de NDVI 

recolhido para cada cultura, verifica-se que o Povoamento de Outras Resinosas e o Povoamento 

Florestal Misto se diferenciam das outras culturas pelo seu desvio padrão. Os seus valores de 

NDVI não variam muito ao longo da série temporal, o que corresponde ao esperado por serem 

culturas florestais arborizadas, ou seja, a sua vegetação não sofre alterações significativas ao 

longo da série temporal. O Milho também se diferencia pela sua média NDVI mas principalmente 

pelo desvio padrão elevado, pois em novembro as parcelas de milho não se encontram 

cultivadas, pelo que sofre uma evolução acentuada de NDVI, resultando num valor elevado de 

desvio padrão. Adicionaram-se as linhas tracejadas representadas a laranja no gráfico, para 

assim se diferenciar facilmente o comportamento das culturas. Desta forma é possível 

diferenciar as Resinosas e Florestal Misto pelo seu σ reduzido, o milho pelo seu σ alto, a vinha 

por ter uma μ inferior às restantes e σ médio, tal como o desvio padrão (σ) do Olival e Kiwi. 

 

Figura 4.18 - Comportamento das culturas em análise (μ e σ NDVI)  

Devido ao facto da altura de plantio do milho ser em março e a colheita em outubro, sabe-se 

que em novembro esta cultura não se encontra plantada, pelo que se considerou retirar as 
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observações de novembro de forma a obter apenas a caracterização correspondente à altura 

em que a cultura está plantada e vigorosa e não à serie temporal. Após a observação destes 

valores, o milho destacava-se não pelo seu desvio padrão elevado mas pelo valor alto de média 

NDVI. Como esperado o desvio padrão diminuiu o seu valor, pois entre março e agosto as 

parcelas estão sempre cultivadas, não experienciando fenómenos de plantação, crescimento ou 

colheita. Porém desta forma seria difícil distinguir as parcelas dos agricultores que usufruíram 

de outras culturas na parcela de milho, antes da altura de plantação da mesma. Assim sendo, 

considerou-se que manter as observações de novembro na caracterização do Milho, 

disponibilizaria um teste mais robusto na validação de declarações. 

A partir da Figura 4.19 verifica-se o comportamento das culturas ao longo da série temporal, 

destaca-se o Milho e o Kiwi, pelo verificado anteriormente em 4.4.5 - Diferença NDVI. O Milho 

tem um aumento significativo entre novembro e março, pelo facto de em novembro a cultura 

não estar plantada. Adicionalmente este sofre ligeiros aumentos durante o resto da série 

temporal (crescimento da cultura). No Olival denota-se um decréscimo entre março e julho 

devido ao facto de na primavera a cultura encontrar-se na época mais verde do ano devido às 

chuvas de Inverno e subida das temperaturas, as oliveiras começam então a ter rebentos novos. 

O comportamento do Kiwi permite confirmar que entre novembro e março é feita a colheita 

pois existe um decréscimo acentuado de NDVI, entre março e julho o Kiwi é plantado e a cultura 

cresce pois existe um aumento de NDVI, por fim entre julho e agosto existe um decréscimo não 

significativo.  

 

Figura 4.19 - Evolução das culturas ao longo da série temporal 

O gráfico na Figura 4.20 reflete os valores das culturas ao longo da série temporal retratados na 

Figura 4.19, descrevendo a diferença de NDVI entre novembro-março, março-julho e julho-

agosto. Desta forma pode-se discriminar o comportamento das culturas ao longo da série 

temporal, principalmente do Milho, Olival e Kiwi, pois as diferenças/evoluções NDVI das outras 

culturas não são significativas.  
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Figura 4.20 - Diferença NDVI 

Na Figura 4.21 estão representados os valores de média NDVI e PCA Componente 1 (PC1) das 

parcelas. Aqui verifica-se que ambos os valores dão o mesmo tipo de informação para todas as 

parcelas, confirmando assim o padrão verificado na análise da PC1 (Secção 4.4.6), ou seja, 

coincidente com a distribuição de vegetação na área de estudo. 

 

Figura 4.21 - Média NDVI e PCA C1 

A partir dos valores recolhidos na amostra utilizou-se a relação média e desvio padrão para 

definir valores limite para caracterizar as culturas em estudo, sendo que em algumas culturas 

utilizou-se os valores de μ ± 2σ e noutras μ ± σ.  Desta forma, para todas as culturas foram 

utilizados os valores de μ e σ para as caracterizar, pois revelaram-se as melhores variáveis para 

o efeito. As outras variáveis calculadas ajudam a complementar a caracterização mas só dão 

informação relevante para algumas culturas, não podendo ser utilizadas como forma de 

caracterização principal. Assim sendo, para além da μ e σ , utilizou-se a diferença NDVI para 

caracterizar o Milho, Olival e Kiwi. 

Deste modo definiram-se os limites através da relação de μ e σ, tendo em conta a análise feita 

anteriormente no gráfico da Figura 4.18. Estes limites estão representados na Figura 4.22. 
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Figura 4.22 - Limites de média e desvio padrão para as culturas em estudo 

A Tabela 4.14 reflete os valores utilizados de média e desvio padrão para caracterizar as culturas 

em estudo, presentes na Figura 4.22.  

Tabela 4.14 - Valores para caracterizar as culturas e validar as declarações 

Cultura μ ≥ μ ≥ σ σ 

MILHO 006/022 μ - 2σ 0,52 ≥ σ - 1σ ≥ 0,13 

RESINOSAS 169 μ - 2σ 0,42 ≤ σ + 2σ ≤ 0,07 

FLORESTAL 170 μ - 2σ 0,42 ≤ σ + 1σ ≤ 0,10 

VINHA 082 μ - 2σ 0,39 [σ -1σ; σ + 1σ] [0,04; 0,12] 

OLIVAL 083 μ - 2σ 0,43 [σ -1σ; σ + 1σ] [0,06; 0,15] 

KIWI 124 μ - 2σ 0,47 [σ -1σ; σ + 1σ] [0,11; 0,20] 

 

4.7 Validação de declarações 

A análise e caracterização de culturas feitas anteriormente servem como ponto de partida para 

a validação das declarações dos agricultores. A partir dos valores de μ e σ  NDVI encontrados 

para cada ocupação cultural é possível validar as declarações ao selecionar as parcelas com os 

comportamentos caracterizados, assim como, a partir dos valores de Evolução NDVI para 

algumas culturas. 

Desta forma e para cada cultura obter-se-ão Parcelas Validadas que se comportam de acordo 

com o esperado e se consideram parcelas corretamente declaradas e Parcelas que suscitam 

dúvidas por não corresponderem ao comportamento esperado. As parcelas em dúvida 

(suspeitas) podem surgir devido ao facto de não conterem vegetação ao longo da série 

temporal, sofrerem alguma alteração como um corte não esperado da vegetação, os 

agricultores não declararem a ocupação cultural correspondente, ou ainda pelo uso que os 

agricultores dão às parcelas, podem antes da época da cultura declarada, utiliza-la para outras 

culturas, obtendo assim um comportamento desviado da realidade da cultura. Obtém-se assim 
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uma forma de validação de declarações dos agricultores. Na Figura 4.23 apresenta-se a proposta 

de um sistema de validação de declarações. As parcelas suspeitas devem ser fotointerpretadas 

de forma a confirmar se trata de uma parcela em dúvida ou não, se a suspeita se confirmar deve 

existir controlo no terreno. Se na fotointerpretação se despistar a suspeita, a parcela considera-

se com válida. 

 

Figura 4.23 - Proposta Sistema Validação de declarações 

Nas Tabelas 4.15 e 4.16, encontram-se os valores utilizados para selecionar as parcelas com 

comportamento típico da sua cultura, ou seja, parcelas válidas. Apresenta-se também a 

percentagem obtida de parcelas validadas e em dúvida, através da seleção realizada. 

Tabela 4.15 - Comportamento parcelas válidas – Resinosas, Florestal e Vinha 

Cultura 
 μ ≥  σ % Parcelas 

Validadas 
% Parcelas 

Dúvida 

RESINOSAS 169 0,42 ≤ 0,07 72 28 

FLORESTAL 170 0,42 ≤ 0,10 76 24 

VINHA 082 0,39 [0,04; 0,12] 50 50 

 

Na análise e caracterização de culturas, verificou-se a potencialidade de utilizar os valores de 

Evolução NDVI para caracterizar o Milho, Olival e Kiwi, pois observou-se um comportamento 

que permitirá diferenciar as parcelas válidas das suspeitas, pelo que se considerou pertinente 

utilizar estes valores em complemento aos valores de μ e σ. Assim sendo, para além dos valores 

de μ e σ, consideraram-se ainda válidas as: parcelas de Milho com uma Evolução NOV-MAR ≥ 

0,10, parcelas de Olival com uma Evolução NOV-MAR ≤ - 0,08; e para o Kiwi as parcelas com 
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uma Evolução NOV-MAR ≤ - 0,11 e Evolução MAR-JUL ≥ 0,10. Os valores utilizados para 

caracterizar estas três culturas encontram-se na Tabela 4.16. 

Tabela 4.16 - Comportamento parcelas válidas - Milho, Olival e Kiwi 

Cultura μ ≥ σ 
Evolução 

NOV-MAR 
Evolução 
MAR-JUL 

% Parcelas 
Validadas 

% Parcelas 
Dúvida 

MILHO 
006/022 

0,52 ≥ 0,13 ≥ 0,10 - 67 33 

OLIVAL 083 0,43 [0,06; 0,15] -  ≤- 0,08 77 23 

KIWI 124 0,47 [0,11; 0,20] ≤ - 0,11 ≥ 0,10 74 26 

 

Existem alguns resultados da validação de declarações que poderiam ter uma percentagem 

superior de parcelas válidas e inferior de parcelas suspeitas. Apesar da caracterização das 

culturas permitir distinguir as parcelas com comportamento típico, a realidade do terreno nem 

sempre vai de encontro ao esperado. O agricultor pode dar diferentes usos às suas parcelas, 

pode cultivar uma cultura diferente da declarada antes da época de plantio desta, e ao fazer 

isto, altera o comportamento da parcela, retornando assim uma parcela em dúvida, apesar de 

posteriormente ter a cultura declarada plantada nessa parcela. Torna-se assim difícil detetar 

estes casos, podendo ser falsamente considerados como parcelas em dúvida. Este impasse pode 

ser colmatado com a fotointerpretação das parcelas suspeitas. 

As imagens utilizadas para demonstrar os resultados da validação de declarações são as SPOT 6 

na composição colorida de falsa cor, com a banda NIR no R, a banda vermelha no G e banda 

verde no B, de forma a dar ênfase à vegetação e verificar mais facilmente, os resultados obtidos. 
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Milho (Código 006 e 022) 

O comportamento do milho é de μ ≥ 0,52 e σ ≥ 0,13, em complemento a esta caracterização 

utilizou-se a Evolução novembro-março, pois como verificado em novembro a primeira data 

desta série temporal, o milho não se encontra plantado. Desta forma consideraram-se também 

válidas, as parcelas de milho com evolução NOV-MAR ≥ 0,10. Das 1117 parcelas, obteve-se 67% 

de parcelas válidas e 33% parcelas que suscitam dúvidas. 

 

Figura 4.24 – Validação de declarações de parcelas de Milho 

Na Figura 4.24 verifica-se que as parcelas em dúvida têm vegetação ao longo de toda a série 

temporal, o que não  corresponde ao comportamento típico do Milho, pois não se trata de uma 

cultura permanente. Isto pode ser justificado, pelo facto de os agricultores utilizarem as parcelas 

para a exploração de outras culturas antes da época da cultura que declararam. As parcelas 

validadas, em novembro não tinham vegetação, pois a plantação do Milho é feita em março, 

apresentando um desvio-padrão elevado e uma Evolução novembro-março elevada, indo de 

encontro ao caracterizado para a cultura. 
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Povoamento de Outras Resinosas (Código 169) 

O Povoamento de Outras Resinosas pertence a categoria de Superfície Florestal (Espaço 

Florestal Arborizado). As Resinosas têm um comportamento que as diferencia de outras culturas 

pelo seu σ baixo. Através da seleção pelos valores referidos anteriormente: (μ ≥ 0,42 e σ ≥ 0,07) 

das 927 Parcelas, 72 % foram consideradas como válidas e 28% como parcelas em dúvida. 

 

Figura 4.25 - Validação de declarações de Povoamento de Outras Resinosas 

Na Figura 4.25 estão presentes parcelas com a ocupação cultural Povoamento de Outras 

Resinosas, com a classificação feita através da caracterização de culturas e a partir da qual se 

obtém Parcelas Validadas ou Parcelas em Dúvida. No exemplo aqui presente, a parcela validada 

apresenta vegetação ao longo da série temporal, comportando-se assim de acordo com a sua 

ocupação cultural, ou seja, não sofre alterações bruscas ao longo do tempo. A segunda parcela 

contém vegetação em novembro, mas sofreu um corte ao longo da série temporal como se 

verifica em agosto, com apenas metade da parcela cultivada. Sendo detetada esta anomalia, 

considera-se uma Parcela em dúvida pois desta forma a área da parcela não está a ser 

totalmente explorada, contrariando a declaração do agricultor. Por último a terceira parcela não 

contém vegetação ao longo da série, aparenta ser um terreno baldio/solo exposto, sendo 

também considerada como parcela em dúvida e que deveria ter a sua ocupação cultural alterada 

para pousio, improdutivo, baldio, entre outros. Confirma-se assim o potencial desta 

caraterização que permite encontrar facilmente as alterações sofridas pela vegetação, ou a 

ausência desta. 

Povoamento Florestal Misto (Código 170) 

Tal como o Povoamento de Outras Resinosas, o Povoamento Florestal Misto pertence a 

categoria de superfície florestal, especificamente ao espaço florestal arborizado. O Povoamento 
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Florestal Misto tem um comportamento semelhante ao Povoamento de Resinosas, diferenciam-

se das restantes culturas pelo seu valor de σ NDVI. Consideraram-se as parcelas válidas com μ 

≥ 0,42 e σ ≤ 0,10. Existem 695 Parcelas, com a seleção feita 76% consideraram-se válidas e 24% 

como parcelas em dúvida. 

 

Figura 4.26 - Validação de Povoamento Florestal Misto 

Na Figura 4.26 estão presentes duas parcelas em dúvida e uma válida. Das parcelas em dúvida, 

a que se encontra mais a Norte, não conteve vegetação ao longo de toda a série temporal, a 

parcela abaixo dessa sofreu um corte total ao longo da série temporal. Desta forma estas duas 

parcelas deveriam sofrer controlo agrícola, para terem o seu código de ocupação cultural 

alterado e assim irem de encontro a um financiamento correto. A parcela validada contém 

vegetação ao longo da série temporal, sem alterações significantes, comportando-se assim de 

acordo com a cultura com a qual foi declarada. 

Vinha em Região Determinada (082)  

A Vinha é uma superfície agrícola de cultura permanente. O número de parcelas de vinha 

registadas em Cantanhede é de 604. Consideraram-se como válidas as parcelas com 

comportamento μ ≥ 0,39 e σ entre [0,04; 0,12], obtendo 50% de parcelas válidas e 50% parcelas 

em dúvida.  
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Figura 4.27 - Validação de declarações de Vinha 

Na Figura 4.27 está presente uma parcela validada que contém vegetação ao longo do ano, e 

uma parcela considerada como dúvida que não conteve vegetação ao longo da série temporal e 

está inserida numa área urbana, como se verifica na Figura. 

A validação de declarações de Vinha foi a que obteve resultados menos favoráveis, pelo que se 

deveria encontrar outro atributo que pudesse diferenciar as parcelas corretamente declaradas 

das erradas. Sendo que apenas os valores de μ  e σ não se mostraram suficientemente robustos 

para validar as parcelas desta cultura, e esta não revelou nenhum comportamento significativo 

e diferenciador nos outros atributos calculados. Não foi possível encontrar um padrão no 

comportamento das parcelas de Vinha. 

Olival  

Tal como a Vinha, o Olival é uma superfície agrícola de cultura permanente. O Olival está 

representado no Concelho por 266 Parcelas. Selecionaram-se as parcelas válidas com 

comportamento: μ ≥ 0,43 e σ entre [0,06; 0,15] e ainda as parcelas com uma Evolução março-

julho ≤ -0,08, obtendo 77% de parcelas válidas e 23% em dúvida.  
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Figura 4.28 - Validação de declarações de Olival 

Na Figura 4.28 está presente uma parcela validada e uma em dúvida. A parcela validada contém 

vegetação ao longo da série temporal, comportando-se como esperado, como uma cultura 

permanente. A parcela em dúvida não teve valores de vegetação significativos e aparenta situar-

se numa zona urbana ou de terreno baldio/solo exposto, pelo que deveria ter a sua ocupação 

cultural alterada. 

Kiwi (Código 124) 

O Kiwi é uma superfície agrícola de cultura permanente, mais especificamente, uma cultura 

frutícola. Em Portugal, o potencial desta cultura originou um incremento da área ocupada, quer 

devido à sua boa adaptação no litoral norte do país, quer pela valorização dos frutos no 

mercado. O clima na Bairrada é especialmente adaptado para esta cultura, relativamente 

temperado, esta região escapa aos Invernos demasiado rigorosos frios e beneficia de Verões 

amenos. A colheita desta cultura é feita desde os finais de Outubro até Dezembro, dependendo 

do índice de maturação do Kiwi.  

Dentro da amostra recolhida e como referido anteriormente, as parcelas de Kiwi estão 

cultivadas em novembro, e entre novembro e março é feita a colheita, sendo que em março as 

parcelas não têm vegetação. O que confirma a altura da colheita da cultura que costuma ocorrer 

como referido, entre finais de outubro e até dezembro. Entre março e julho ocorre a plantação 

e crescimento da cultura, tendo no mês de julho e agosto vegetação vigorosa. Da pequena 

amostra de 34 parcelas registadas na Campanha de 2014, consideraram-se as parcelas válidas 

com: μ ≥ 0,47 e σ entre [0,11; 0,20] ou as parcelas com Evolução NOV-MAR ≤ - 0,11 e Evolução 

MAR-JUL ≥ 0,10. Obtendo assim um total de 74% Parcelas Válidas e 26% Parcelas em Dúvida. 

Na Figura 4.29 a parcela que surge como dúvida não teve vegetação ao longo de toda a série 

temporal, sendo considerada como suspeita e considerando-se assim uma falsa declaração, uma 

vez que deveria ter a ocupação cultural alterada. A parcela validada comporta-se de acordo com 

o comportamento estabelecido para esta cultura. 

Neste exemplo utilizou-se a imagem de julho em vez de agosto, porque esta última tinha uma 

nuvem numa das parcelas expostas no exemplo. 
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Figura 4.29 – Validação de declarações de Kiwi 

Para além da caracterização das seis ocupações culturais mais presentes no Concelho de 

Cantanhede, considerou-se pertinente definir um limite de μ NDVI para encontrar parcelas que 

não podem ser financiadas por não usufruirem de  vegetação ao longo da série temporal. Das 

6627 parcelas em análise inicialmente, e com o limite de μ ≤ 0,24 , obtiveram-se 70 parcelas. 

Tal como esperado obteve-se apenas um pequeno número de parcelas, contudo se 

considerarmos esta análise a uma escala maior (nacional), com esta simples seleção sem 

necessidade de fotointerpretação a todas as parcelas, encontram-se parcelas que devem ser de 

imediato controladas. 
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5. Conclusão 

A cadeia de ortorretificação com objetivo de integração e conhecimento sobre as metodologias 

utilizadas no IFAP, foi concluída com sucesso, permitindo adquirir conhecimento sobre o 

software ERDAS IMAGINE e sobre a metodologia utilizada para produzir as ortofotos utilizadas 

no sistema de identificação parcelar. As ortofotos são úteis para obter informação atualizada do 

terreno e para fotointerpretação. Esta informação é necessária tendo em conta os 

financiamentos para a agricultura pelo qual o IFAP é responsável por atribuir e controlar. 

O objetivo do projeto de mestrado consistia na caracterização de culturas agrícolas para 

posterior validação de declarações. O estudo foi realizado para as culturas em maior presença 

na Campanha de 2014 no Concelho de Cantanhede. As culturas em estudo foram: Milho, 

Povoamento de Outras Resinosas, Povoamento Florestal Misto, Vinha, Olival e Kiwi, que 

representam cerca de 54% das 6627 Parcelas registadas na campanha de 2014 e cuja cultura 

declarada representa mais de 90% da área explorada da parcela. 

Recolheram-se amostras para cada cultura em análise de forma a obter resultados não 

contaminados por valores de parcelas declaradas de forma errada. A partir das amostras e para 

cada cultura obteve-se através do índice de vegetação NDVI, valores de média e desvio padrão 

desse mesmo índice, que permitiram conhecer o comportamento das culturas em análise. Ao 

mesmo tempo obteve-se também valores para as outras variáveis calculadas como a evolução 

de NDVI, que permite tirar conclusões sobre a fenologia das culturas e o PCA. A partir da 

observação dos valores para cada cultura definiram-se intervalos de valores que correspondem 

ao comportamento verificado para cada ocupação cultural. Os resultados obtidos para as 

ocupações culturais de Povoamento de Outras Resinosas e Povoamento Florestal Misto 

revelaram-se bastante positivos, isto porque são culturas com um comportamento típico, por 

serem de carácter permanente não variam muito ao longo da série temporal. Adicionalmente 

apresentam um baixo desvio padrão NDVI, pelo que se consegue distinguir de uma forma muito 

positiva as parcelas corretamente declaradas das parcelas suspeitas. 

O Milho e Kiwi conseguiram-se caracterizar de forma positiva devido a sua fenologia, através 

das diferenças de NDVI tomou-se conhecimento da época de plantação e colheita, o que permite 

obter variáveis que distinguem uma parcela corretamente declarada de uma parcela suspeita. 

As parcelas mais difíceis de caracterizar foram a Vinha e o Olival, por não se conseguir identificar 

um comportamento típico entre as parcelas declaradas com estas culturas. 

A principal dificuldade encontrada consistiu na atribuição de valores limite para a caracterização 

de culturas e validação de declarações, isto porque, um valor baixo pode excluir parcelas 

corretamente declaradas e um valor alto pode incluir demasiadas parcelas suspeitas. Há que ter 

ainda em consideração a realidade do terreno, por exemplo, o agricultor pode utilizar a sua 

parcela para plantar uma cultura diferente da declarada, antes da época de plantio desta. 

Consequentemente, na análise multitemporal esta parcela irá ter um comportamento desviado 

do típico para a sua ocupação cultural, apesar de posteriormente poder ter a cultura declarada 

a ser explorada. Este é então um fator difícil de controlar e contornar. 
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Trabalho Futuro: 

 Caracterizar outras culturas de interesse para o IFAP, utilizar imagens que cobrem as 

diferentes fases fenológicas das culturas de forma a obter uma variável fidedigna que 

permite a distinção de parcelas suspeitas das não suspeitas. 

 Caracterizar outras ocupações culturais de forma poder validar mais declarações dos 

agricultores e enriquecer a amostra e caracterização. 

 Desenvolver uma aplicação informática que automatize o processo de deteção precoce 

de falsas declarações, baseado numa série temporal de imagens de satélite, com 

respostas ao nível da parcela de declarações não conformes. 
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Anexos 

Anexo I - Descrição do Software utilizado 

ERDAS IMAGINE 2011 

O ERDAS IMAGINE foi desenvolvido pela HEXAGON Geospatial. É um software 

direcionado para a Deteção Remota, Fotogrametria e Sistemas de Informação 

Geográfica. É utilizado no IFAP para a produção e manipulação de ortofotos. 

LPS (Leica Photogrammetry Suite)  

A LPS é uma toolbox do ERDAS que permite: 

 Gerir projetos fotogramétricos;  

 Medir Ground Control Points (GCP) e gerar manualmente ou automaticamente pontos 

de passagem (homólogos) em diversas imagens; 

 Realizar Triangulação automática;  

 Controlar a qualidade e precisão do produto final; 

 Utilizar fotografias/imagens de satélite provenientes de diversas câmaras/sensores; 

 Integrar dados GPS e de outras fontes fotogramétricas;  

 Extrair de forma automática o modelo digital de elevação; 

 Ortorretificar imagens. 

A LPS permite criar um projeto onde se torna possível gerir toda a informação proveniente do 

voo. Permite definir a orientação fotogramétrica, a recolha automática de pontos homólogos, 

utilizando como referência a orientação externa das fotografias, os GCP, ou pontos de 

passagem. Utiliza operadores de processamento digital de imagem (PDI), onde é possível definir 

os seguintes parâmetros: Search Size, Correlation Size, Least Square Size, Feature Point Density, 

Coefficient limit e Initial accuracy. 

A triangulação define a relação matemática entre as imagens, a câmara e o terreno. A 

triangulação fotogramétrica é utilizada para estimar os parâmetros de orientação externa 

associados a cada imagem assim como determinar as coordenadas M, P e H dos pontos 

homólogos. O software utiliza a triangulação em bloco por feixes perspetivos que utiliza 

equações de colinearidade e permite definir diversos parâmetros relativos a triangulação. 

Este tipo de triangulação tem três funções principais: 

 Determinar a posição e orientação de cada imagem no momento em que a imagem foi 

capturada. Os parâmetros resultantes são os de orientação externa. 

 Determinar as coordenadas terreno dos pontos de passagem (homólogos) adquiridos 

na área de sobreposição das imagens, tornando-se assim em GCP (Ground Control 

Points). 

 Distribuir e minimizar os erros associados à imagem. O ajustamento em bloco por feixes 

perspetivos processa a informação do bloco inteiro de imagens numa única solução 

utilizando técnicas estatísticas para identificar, distribuir e remover erros de forma 

automática [Intergraph, 2011]. 
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O modelo digital de terreno (MDT) representa-se por uma superfície contínua que descreve o 

relevo do terreno e pode ser obtido a partir do LPS Automatic Terrain Extraction que permite 

assim: 

 Extrair dados sobre a elevação a partir de um par de imagens; 

 Ter dados de elevação com output do tipo: ASCII, TerraModel Tin, DEM e 3D shapefiles; 

 Criar um único mosaico MDT para um bloco inteiro de imagens ou para um único par de 

imagens; 

 Definir parâmetros estratégicos para a extração de dados de elevação; 

 Rever relatórios de qualidade, precisão e velocidade do processo para cada MDT gerado; 

 Criar ficheiros adicionais, como curvas de nível que ajudam a aumentar a exatidão. 

Para a geração de ortofotos utiliza-se o Ortho Resample, onde são necessárias as imagens 

originais, orientação interna e externa, pontos homólogos, informação da triangulação e um 

MDT. Define-se a resolução espacial da ortofoto e outros parâmetros se necessário. 

Na Figura Anexo 1 encontra-se um esquema de realização de uma ortofoto que como descrito 

anteriormente, torna possível o cumprimento de todos os passos da cadeia de ortorretificação, 

utilizando esta ferramenta do ERDAS. 

 

Figura Anexo 1 - Esquema de realização de ortofoto. Fonte: [Redweik, 2011] 

Mosaic Pro from 2D view 

Esta Toolbox permite unir imagens georreferenciadas e formar um mosaico a partir das 

mesmas, ou seccionar um mosaico em várias imagens a partir de informação vetorial. 

É possível também aplicar métodos para melhorar a visualização do mosaico, como 

métodos de correção de cores. Isto porque podem existir diferenças de tonalidade e 

luminosidade entre as imagens com as quais se pretende construir o mosaico. As correções que 



59 
 

se podem aplicar são: Illumination Equalizing, Image Dodging, Color Balancing e Histogram 

Matching. 

Na união de imagens com objetivo da construção de um mosaico, encontram-se áreas de 

sobreposição entre as imagens, pelo que o software permite gerar seamlines. As seamlines 

consistem num ficheiro vetorial que define a fronteira/limite entre as imagens do mosaico. Essas 

linhas devem dividir completamente a zona de sobreposição das imagens. 

Assim sendo, o Mosaic Pro from 2D view permite: 

 Criar mosaicos de ortos a partir de imagens ortorretificadas; 

 Prever de forma dinâmica o output do mosaico durante o processo; 

 Utilizar algoritmos de ajustamentos radiométricos como a equalização da iluminação 

(Illumination Equalizing) para resolver problemas radiométricos das imagens de entrada 

(input). 

Autosync Workstation 

Esta ferramenta permite ortorretificar e corrigir geometricamente imagens. Para a 

sua utilização é necessário definir a imagem a georreferenciar, a imagem de 

referência e o modelo do sensor. 

O APM (Automatic Point Matching) consiste na medição automática de pontos de 

apoio/controlo no terreno (GCP). Com base nestes pontos, o software constrói um conjunto de 

equações de transformação polinomial que ligam as coordenadas imagem às geográficas ou 

cartográficas [Intergraph, 2011]. Estas equações podem ser polinómios de diferente ordem. 

Para além da correção geométrica, obtém-se relatórios do processo de aquisição automática de 

pontos. 

Model Maker 

Esta Toolbox permite criar e editar modelos através de diversas ferramentas. As 

ferramentas permitem inserir dados de entrada (input), funções, critérios e dados de 

saída (output) permitindo assim criar um modelo gráfico ao desenhar o seu fluxograma. 

O Spatial Modeler Language (SML) é a linguagem utilizada pelo Model Maker para executar as 

operações especificadas nos modelos gráficos criados. Esta toolbox permite criar tanto modelos 

simples como complexos que incluem funções de processamento como: Operações 

matemáticas nos raster layers (adição, subtração, multiplicação, ratio e outras funções de 

álgebra para imagens. Ao criar modelos gráficos, é possível utilizá-los diversas vezes, tendo 

apenas de alterar os dados de entrada e saída.  

GDAL 19 (MSVC 2010)  

O GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) é uma biblioteca utilizada para a 

tradução de formatos de dados geográficos distribuída pela Open Source Geospatial 

Foundation. Através de um modelo único de dados abstrato é possível aceder a todos os 

formatos suportados pela biblioteca, contando assim com uma variedade de programas na linha 

de comando para a tradução de formatos assim como uma série de outras funções [GDAL, 2015]. 
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Utilizou-se o GDAL para converter imagens entre diferentes formatos, de uma forma rápida e 

eficaz. 

ArcGIS 10.2.2  

O ArcGIS é um software de sistemas de informação geográfica desenvolvido 

pela ESRI (Environmental Systems Research Institute), a versão 10.2.2 é 

licenciada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e por isso é 

utilizada neste trabalho. Recorreu-se a este software maioritariamente para a união e relação 

de informação recolhida por Deteção Remota com informação vetorial e alfanumérica das 

parcelas  agrícolas, permitindo a análise de toda a informação. Utilizou-se a extensão de análise 

espacial que permite a extração de informação presente em raster para informação 

alfanumérica, pertimitindo assim associar essa informação às parcelas. O ArcGIS tem ainda uma 

funcionalidade denominada Model Builder que permite construir modelos e adaptá-los para 

uma toolbox, de forma a que a mesma possa ser reutilizada por outros utilizadores. 
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Anexo II - Características dos sistemas de referência utilizados 

Durante a elaboração do projeto utilizaram-se dois sistemas de referência. No Capítulo 3 na 

cadeia de ortorretificação utilizou-se o ETRS89/PT-TM06 e no Capítulo 4 o Datum 73 IGeoE, 

sistema utilizado atualmente pelo IFAP. Utilizaram-se dois sistemas de coordenadas diferentes 

porque apesar de o IFAP utilizar o Datum 73 IGeoE, este encontra-se em transição para o 

ETRS89/PT-TM06, devido a diretiva INSPIRE. As características dos sistemas utilizados 

encontram-se nas Tabelas 1 e 2 do Anexo. 

Tabela Anexo 1 - Características do ETRS89/PT-TM06 

Sistema de referência  ETRS89/PT-TM06 

Tipo de projeção Transversa de Mercator 

Nome Elipsóide GRS 1980 

Fator de escala  1 

Longitude do meridiano central 8⁰07’59,19’’ W 

Latitude da origem da projeção 39⁰40’5,73’’ N 

Falso Norte (m) 0 

Falso Este (m) 0 
 

Tabela Anexo 2 - Características do Datum 73 IGeoE 

Sistema de referência Datum 73 IGeoE  

Tipo de projeção Transversa de Mercator 

Nome Elipsóide Internacional de Hayford 1924 

Fator de escala  1 

Longitude do meridiano central 8⁰07’54,862’’ W 

Latitude da origem da projeção 39⁰40’0,00’’ N 

Falso Norte (m) 200180,598 

Falso Este (m) 299913,01 
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Anexo III – Descrição e características do satélite SPOT 6 

O SPOT (Système Pour l’Observation de la Terre) é constituído por uma série de satélites de 

observação da Terra projetados e lançados pelo CNES (Centre National d’Études Spatiales) em 

França, com o apoio da Suécia e Bélgica [Catalão, 2012]. O programa SPOT colocou 5 satélites 

em órbita de 1986 a 2002, revelando a superfície terrestre em grande detalhe e abrindo portas 

para uma infinidade de aplicações como a cartografia, monitorização de vegetação, uso e 

ocupação do solo e impactos de desastres naturais [CNES, 2015]. A Airbus Defence & Space 

continuou o programa SPOT, com o lançamento do SPOT 6 e 7, lançados em 2012 e 2014, 

respetivamente. Na Figura Anexo 2 encontra-se a cronologia da constelação SPOT. 

 

Figura Anexo 2 - Constelação SPOT. Fonte: [Airbus Defence & Space] 

No presente trabalho, utilizaram-se imagens provenientes do SPOT 6 cedidas pelo IFAP, I.P. Os 

satélites SPOT 6 e 7 foram projetados para continuar o sucesso do SPOT 5 e dos produtos de 1,5 

m, apresentando-se com produtos de alta resolução. As imagens SPOT 6 e 7 oferecem uma fonte 

de informação para análise, monitorização, gestão de recursos e atividades humanas no nosso 

planeta [Airbus Defence & Space, 2015].  

A constelação SPOT 6 e 7 é composta pelos dois satélites gémeos que operam como uma 

constelação verdadeira na mesma órbita, faseados por 180°. O faseamento da órbita permite 

que os satélites tenham uma capacidade de revisita diária em qualquer ponto da Terra. Esta 

condição é ideal para antecipar riscos, gerir crises e aumentar a velocidade de cobertura de 

áreas de grandes dimensões [Airbus Defence & Space, 2015]. O SPOT 6 e 7 juntaram-se à orbita 

dos satélites de muita alta resolução Pléiades 1A e 1B também projetados pelo CNES, como se 

verifica na Figura Anexo 3. 

 

Figura Anexo 3 - Constelação Pléaides 1A/1B e SPOT 6/7. Fonte: [Airbus Defence & Space] 
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Nas tabelas seguintes (Tabela Anexo 3, 4 e 5) encontram-se as principais características do 

Sistema SPOT 6. 

 

Tabela Anexo 3 - Características gerais do sistema espacial. Fonte: [Airbus Defence & Space] 

Número de satélites 2 

Lançamento SPOT 6: 9 de Setembro de 2012 
SPOT 7: 30 de Junho de 2014 

Tempo de vida do projeto 10 anos 

Launch mass 712 kg 

Altitude 694 km 

 

A órbita do SPOT 6 é quase polar e heliossíncrona, significando que a passagem num 

determinado local é efetuada sempre à mesma hora solar [Catalão, 2012]. Tendo como como 

período de revisita, 1 dia ao operar simultaneamente com o SPOT 7 e entre 1 a 3 dias com apenas 

um satélite a operar. 

Tabela Anexo 4 – Características da órbita e capacidade de vista. Fonte: [Airbus Defence & Space] 

Órbita Heliossíncrona; 10:00 AM local time at descending node 

Período 98,79 minutos 

Ciclo 26 dias 

Ângulo de vista Standard: +/- 30° in roll  e Extended: +/- 45° in roll 

Revisita 1 dia com o SPOT 6 e 7 a operar simultaneamente 
Entre 1 e 3 dias com um apenas um satélite a operar  

Capacidade de aquisição 6 milhões de 𝑘𝑚2 com os dois satélites a operar 
simultaneamente 

Nominal imaging mode 60km swath strips orientadas no eixo Norte- Sul, até 600 km de 
comprimento  

 

A resolução radiométrica descreve a capacidade de discriminar pequenas diferenças na energia. 

Quanto maior essa resolução, mais sensível será o sensor na deteção de pequenas diferenças 

na energia refletida ou emitida [Catalão, 2012]. A resolução é representada pelo número de bits, 

sendo a resolução radiométrica dos SPOT 6 e 7 de 16 bits. 

Tabela Anexo 5 - Características principais dos instrumentos óticos do SPOT 6. Fonte: Adaptada de [Airbus Defence 
& Space] 

Sistema ótico Um instrumento composto por 2 telescópios Korsch idênticos 

Detetores 
PAN  
MS  

Bandas espetrais 
(Resolução espetral) 

PAN: 0,450 – 0,745 μm 
Blue: 0,450 – 0,520 μm 
Green: 0,530 – 0,590 μm 
Red: 0,625 – 0,695 μm 
Near Infrared: 0,760 – 0,890 μm 
As 5 bandas são adquiridas simultaneamente 

Swath 60 km at Nadir 
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Existem diversos produtos SPOT 6, sendo que os utilizados neste projeto são Pan-sharpened. 

Esses produtos (imagens) resultam da fusão da banda pancromática com as bandas 

multiespetrais. As imagens combinam assim a informação visual dos dados multiespetrais com 

a informação espacial dos dados pancromáticos, resultando numa resolução de 1,5 m [Airbus 

Defence & Space, 2015].  
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Anexo IV - Tipos de ocupação cultural existentes no Concelho de 
Cantanhede 

OC_CULT Código Nº Parcelas 

SUPERFÍCIES FORRAGEIRAS TEMPORÁRIAS 142 1660 

POVOAMENTO OUTRAS RESINOSAS 169 927 

POVOAMENTO FLORESTAL MISTO 170 695 

VINHA EM REGIÃO DETERMINADA 082 604 

MILHO SILAGEM 022 601 

MILHO 006 516 

POUSIO 089 338 

OLIVAL - AZEITE 083 266 

HORTICOLAS AO AR LIVRE 090 188 

BATATA 079 174 

FORRAGENS SECAS 152 94 

TRIGO MOLE 001 65 

VINHA FORA DE REGIÃO DETERMINADA 092 53 

POVOAMENTO OUTRAS FOLHOSAS 167 47 

AVEIA PARA GRÃO 005 44 

OUTRAS SUPERFÍCIES FLORESTAIS 174 37 

FAVA SECA 014 36 

LARANJA 096 34 

KIWI 124 34 

PASTAGENS PERMANENTES 143 26 

FEIJÃO SECO 141 25 

PASTAGENS BIODIVERSAS ESPONTÂNEAS 998 19 

MISTO CULTURAS PERMANENTES 161 18 

OUTROS FRUTOS FRESCOS ORIG. TEMPERADA 195 18 

ESPAÇO AGROFLOREST NÂO ARBOR C/ APROV. FORRAGEIRO 171 17 

ESPAÇO FLORESTAL N/ ARBORIZADO S/ APROVEITAMENTO F 172 15 

SORGO 008 8 

TRITICALE 007 6 

TREMOCO DOCE 016 6 

OUTROS PEQUENOS FRUTOS 117 5 

CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES AGROPECUÁRIAS 149 5 

POVOAMENTO PINHEIRO MANSO 168 5 

CEVADA 004 3 

PIMENTO 078 3 

MAÇÃ 105 3 

NOZ 112 3 

FORRAGEIRAS PARA SILAGEM (EXCEPTO MILHO) 153 3 

OUTROS CITRINOS 157 3 

HORTICOLAS EM ESTUFA 077 2 

OUTROS FRUTOS SECOS 086 2 

PEQUENOS CITRINOS 095 2 
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OLIVAL - AZEITONA DE MESA 099 2 

PINHÃO 135 2 

ABACATE 136 1 

CENTEIO 003 1 

GRÃO DE BICO SECO 038 1 

OUTRAS HORTO INDUSTRIAIS 076 1 

PLANTAS AROM.,MEDIC.,COND.-REGIME NÃO INTENSIVO 081 1 

IMPRODUTIVOS 088 1 

PÊSSEGO 094 1 

VIVEIROS 101 1 

OUTRAS LEGUMINOSAS SECAS 148 1 

VINHA CONSOCIADA 160 1 

POVOAMENTO SOBREIROS 162 1 

MISTO QUECUS (SOB./AZ./CARV.NEG.) 165 1 

MELÃO 205 1 
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Anexo V - Modelo SPOT 6 - ND para Refletância TOA 
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Anexo VI - Modelo Cálculo Média e Desvio padrão de NDVI 
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Anexo VII - Interface gráfico da Toolbox "Importar valores para as 
parcelas" 

 


