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Resumo  

A estimação das necessidades de rega das culturas depende de uma correta caracterização dos 

parâmetros biofísicos das culturas, sendo que se podem utilizar imagens de deteção remota 

(DR) para a obtenção desta informação. Assim, através de uma série temporal de imagens é 

possível obter um conjunto de informações sobre as várias culturas existentes numa dada região 

agrícola. O presente estudo tem como principal objetivo a utilização de imagens de satélite 

Landsat e de um modelo de balanço hídrico do solo para a monitorização e estudo das 

necessidades de rega de culturas de regadio. Neste estudo foram utilizadas imagens adquiridas 

pelos satélites Landsat 7 e 8, que cobrem a região da lezíria de Vila Franca de Xira, em várias 

datas compreendidas entre os meses de abril e outubro de 2013. Para cada uma das imagens, 

determinaram-se os valores de Índice de Vegetação de Diferença Normalizada (NDVI – 

Normalized Difference Vegetation Index) que foram utilizados para estimar os valores do 

coeficiente cultural basal (Kcb) e as datas dos estádios fenológicos das culturas. Com base nos 

dados das culturas, do tipo de solo e nos dados meteorológicos das estações meteorológicas da 

Barragem de Magos e de Canha, relativos ao ano de 2013, realizou-se o balanço hídrico das 

culturas com o modelo IrrigRotation, de modo a estimar as necessidades de rega das culturas. 

Complementarmente, procedeu-se à identificação e classificação de alguns tipos de culturas 

existentes na zona em estudo, comparando os métodos de classificação máquinas de suporte 

vetorial (SVM – Support Vector Machine) e de máxima verosimilhança (ML – Maximum 

Likelihood), procedendo-se, posteriormente, a uma classificação multitemporal com o método 

que devolveu melhores resultados. Os resultados obtidos para a caracterização das culturas a 

partir da DR permitiram adquirir informação para a estimação das necessidades de rega. Os 

respetivos valores mostraram-se concordantes com valores normalmente obtidos para as 

culturas em Portugal. Na classificação de culturas, o método que apresentou melhores 

resultados foi o SVM com uma precisão global de 87%. A classificação multitemporal, com 

recurso a este método, permitiu uma melhoria nos resultados, tendo-se verificado um aumento 

da precisão global da classificação de 6%.  
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Abstract 

Crop´s irrigation requirements estimation depends on a correct characterization of crop 

biophysical parameters. This characterization can be extracted from remote sensing data (RS). 

Using a time series of images it is possible to obtain a set of information about the crop´s 

behavior for a certain agricultural region. This study aims at monitoring and estimate the crop´s 

irrigation requirements using Landsat satellite images and a water balance model. The satellite 

images used were acquired by Landsat 7 and 8 and cover the flatland region of Vila Franca de 

Xira, between the months of April to October on the year 2013. For each image was, the values 

of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) were determined to estimate the 

corresponding values of the basal crop coefficient and the dates of crop´s phenological stages. 

Based on the crops information, soil type and meteorological data from the Barragem de 

Magos and Canha weather stations for the year 2013, a crop water balance with IrrigRotation 

model was performed in order to estimate the crop´s water requirements. In addition, the 

classification of some crop types present in the study area was done using the Support Vector 

Machine (SVM) and Maximum Likelihood (ML) classifiers. Subsequently, a multi-temporal 

classification was realized with the classifier that returned best results. The results for the crop 

characterization based on RS data enabled to acquire information for the irrigation 

requirements estimation. The best classification results were obtained by SVM classifier, with 

an overall classification accuracy of 87%. The multi-temporal crop classification using this 

classifier allowed an increase of 6% in the overall classification accuracy.  
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1. Introdução 

A introdução ao estudo realizado nesta dissertação é efetuada ao longo do presente capítulo. 

Na secção 1.1 é introduzida a temática desta dissertação, descrevendo o contexto onde esta se 

insere e o problema que se pretende estudar. Na secção 1.2 são descritos os principais objetivos 

a concretizar ao longo deste estudo e na secção 1.3 são apresentadas a organização e a estrutura 

desta dissertação. 

1.1. Enquadramento  

A água é considerada como um dos recursos de maior importância no setor agrícola. Sendo um 

recurso escasso torna-se essencial a melhoria na eficiência do seu uso numa agricultura que se 

pretende cada vez mais sustentável. Assim, a qualidade da sua gestão assume-se como um fator 

de especial importância [Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), 

2014].  

É reconhecida a necessidade da melhoria na gestão e práticas de rega de culturas, bem como 
na definição de estratégias de poupança de água para aumentar a eficiência de rega, incluindo 
a redução dos impactos ambientais. No entanto, a gestão da água na agricultura de regadio tem-
se revelado uma tarefa difícil, pois esta exige o tratamento de múltiplas variáveis económicas, 
agronómicas e ambientais [Rolim e Teixeira, 2008]. 

O correto planeamento e uma adequada gestão da rega dependem da disponibilidade de 
ferramentas precisas para tal. A estimação de necessidades de rega tem sido determinada com 
recurso a alguns modelos de balanço hídrico do solo [Rolim e Teixeira, 2008] utilizando 
variáveis que na sua maioria têm sido extraídas a partir de valores tabelados [D’Urso e 
Belmonte, 2006]. A monitorização das zonas de regadio tradicionalmente é realizada em 
campo, apresentando custos elevados [Café et al., 2008]. A utilização da Deteção Remota (DR) 
tem possibilitado o desenvolvimento de métodos que permitem melhorar a estimação de água 
despendida em agricultura de regadio através de uma melhor caracterização fenológica dos 
estados de desenvolvimento das culturas, reduzindo os custos económicos e ambientais [Café 
et al., 2008].  

As imagens de DR possibilitam a obtenção de vários parâmetros biofísicos que descrevem a 
cobertura vegetal necessários à estimação da quantidade de água consumida em regadio na 
agricultura [D’Urso e Belmonte, 2006]. Contudo, as aplicações da DR à agricultura não se 
esgotam à gestão da água de rega das culturas. Através da aquisição de imagens por DR estas 
podem ser utilizadas no setor agrícola para estimar a produção das culturas, avaliar também as 
propriedades físicas dos solos, cartografar e classificar parcelas, avaliar a viabilidade das 
culturas e monitorizar outras atividades agrícolas [Fonseca e Fernandes, 2004].  
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Ao longo desta dissertação é estudada a utilização de imagens de DR para a monitorização do 
crescimento da vegetação, ao longo do período de desenvolvimento das culturas, para a 
quantificação de necessidades hídricas de regadio e para a classificação de parcelas agrícolas.  

1.2. Objetivos 

O estudo desenvolvido nesta dissertação tem como objetivos estimar as necessidades de rega 
das culturas em regadio e a determinação das várias fases fenológicas das culturas, tendo por 
base informação extraída a partir de imagens de DR. Em complementaridade, objetiva-se 
também, a identificação e classificação de vários tipos de culturas através de métodos de 

classificação de imagem.  
Com recurso a imagens de satélite, a um modelo de balanço hídrico do solo, a informação 
meteorológica e a informação sobre os vários tipos de solo pretende-se quantificar as 
necessidades de água de rega das culturas. Através de alguns métodos de classificação de 
imagem, numa última fase, é objetivo também a classificação de culturas. 

1.3. Estrutura da dissertação 

A dissertação está estruturada em seis capítulos e anexos. 

O presente capítulo trata da introdução ao tema da dissertação, dos seus objetivos e a respetiva 
estrutura. 

No capítulo seguinte, capítulo dois, é apresentado o estado da arte, de modo a contextualizar a 
metodologia implementada nesta dissertação. Neste capítulo são referenciados alguns estudos 
já efetuados no âmbito do tema do presente estudo.  

O capítulo três descreve os principais conceitos e fundamentos teóricos envolvidos na temática 
da dissertação, sendo explicados os principais conceitos de DR, de determinação das 
necessidades de rega das culturas e de classificação de imagem.  

De seguida, o capítulo quatro refere e descreve a informação utilizada para a realização da 
dissertação, bem como a área geográfica em estudo. Neste capítulo também é descrita a 
metodologia aplicada para a concretização dos objetivos deste estudo. 

No penúltimo capítulo, capítulo cinco, são apresentados e analisados os principais resultados 
obtidos.      

Por fim, no último capítulo, capítulo seis, são tecidas algumas considerações finais, avaliando 
a consistência dos resultados obtidos e as principais conclusões retiradas desta dissertação.  

Os anexos apresentam alguma informação complementar, tais como alguns resultados 

intermédios obtidos ao longo do desenvolvimento do estudo.   
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2. Estado da arte  

No presente capítulo é feita uma referência a estudos realizados para a estimação das 
necessidades hídricas de regadio utilizando metodologias de DR. Para além deste tema, 
abordam-se também estudos efetuados na classificação de culturas agrícolas e na integração 
de vários sensores de DR em estudos multitemporais.  

Alguns autores referem a potencialidade da utilização da DR em aplicações no domínio da 
agricultura. Por exemplo, Fonseca e Fernandes [2004] referem o uso de imagens para a 
classificação de campos agrícolas, para a calendarização de regas, para a avaliação das 
propriedades físicas dos solos, entre outras. Café et al. [2008] afirmam também que a utilização 
da DR é um meio de maior eficácia para a identificação de necessidades hídricas das culturas 
e para gestão do uso da água na rega.  

No âmbito da estimação de necessidades hídricas das culturas surgiram alguns estudos na 
tentativa de melhorar a determinação da quantidade de água de rega a fornecer às culturas com 
o contributo da DR.  

A estimação das necessidades de rega das culturas tem sido, normalmente, realizada seguindo 
procedimentos definidos pela Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
[D’Urso e Belmonte, 2006]. Contudo, no âmbito do projeto DEMonstration of Earth 
Observation TEchnologies in Routine irrigation advisory services (DEMETER) foram 
desenvolvidos estudos para identificar necessidades hídricas das culturas a partir de métodos 
de DR com o objetivo de melhorar a eficiência na rega através da obtenção de coeficientes 
culturais [Café et al., 2006].  

No decurso de vários trabalhos desenvolvidos no DEMETER, Café et al. [2006], González-
Dugo et al. [2006], Jochum et al. [2006], Vuolo et al. [2006], e aplicaram vários procedimentos 
de processamento de imagem na estimação das necessidades de rega, tais como, correção 
geométrica, correção atmosférica e cálculo de valores de radiância e de refletância.  

Café et al. [2006], D’Urso e Belmonte [2006], González-Dugo et al. [2006], Jochum et al. 
[2006], Perdigão et al. [2006] e Vuolo et al. [2006], aplicaram procedimentos para a extração 
de informação a partir de imagens de DR para estimar as necessidades de rega. A informação 
obtida consistiu, maioritariamente, no cálculo do NDVI que permitiu estimar coeficientes 
culturais (Kc) e coeficientes culturais basais (Kcb).  

Num estudo realizado por D’Urso e Belmonte [2006] foram desenvolvidos alguns métodos 
para estimar as necessidades de rega culturais a partir de informação obtida por DR. Um deles 
foi a aproximação Kc_NDVI, adotada no projeto DEMETER, que estabelece a relação linear 
entre os Kcb e o NDVI. Apesar de algumas limitações que o cálculo do NDVI apresentava 
devido à estrutura da cobertura vegetal e cobertura do solo, D’Urso e Belmonte [2006] afirmam 
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que este é vantajoso para estimar necessidades de rega das culturas uma vez que se relaciona 
com outros parâmetros biofísicos, nomeadamente o Kcb, a fração de cobertura vegetal, a 
radiação absorvida fotossinteticamente e o índice de área folear (LAI).  

Café et al. [2006] referem que coeficientes culturais foram usados para calcular as necessidades 
hídricas das culturas e que com valores de NDVI, extraídos a partir de imagens Landsat, foi 
possível estabelecer uma relação entre ambos. Para além da utilização de imagens de satélite, 
os autores incorporaram dados recolhidos em campanhas de campo para determinar os valores 
de Kcb. Os resultados obtidos mostraram que os coeficientes culturais basais resultantes da DR 
se assemelham aos obtidos pelas observações de campo. Para além de Café et al. [2006] outros 
autores compararam observações de DR com campanhas em campo, tais como Perdigão et al. 
[2006]. Estes últimos autores efetuaram um estudo de comparação de procedimentos para a 
obtenção de valores de Kcb: seguindo as recomendações seguidas pela FAO, a aproximação 
Kc_NDVI do projeto DEMETER, e por fim, a determinação dos Kcb com informação recolhida 
em campo, tendo concluído que a informação derivada da DR, ou seja, a aproximação 
Kc_NDVI, é confiável para o apoio à gestão de rega na agricultura.         

Para além do NDVI, do Kc e do Kcb têm sido determinados outros parâmetros biofísicos, como 
por exemplo o LAI, em estudos realizados na estimação de quantidades de água consumidas 
pela rega (D’ Urso e Belmonte [2006]; González-Piqueras et al. [2006]; Minacapilli et al. 
[2006] e Vuolo et al. [2006]).  

A determinação das necessidades de rega das culturas tem sido efetuada através de ferramentas 
informáticas que aplicam modelos de balanço hídrico do solo. Pereira [2008] refere a utilização 
de alguns modelos de simulação do balanço hídrico do solo dos quais se destacam o 
WINISAREG e o SIMDualKc. O modelo WINISAREG tem sido utilizado em vários países e é 
constituído por um programa de cálculo da evapotranspiração de referência definido pela FAO, 
por um programa de parametrização de culturas e por um modelo de simulação de balanço 
hídrico do solo para a determinação das necessidades de rega. Este modelo foi posteriormente 
adaptado para operar em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), passando a denominar-se 
GISAREG. O modelo SIMDualKc, referido também por Rolim et al. [2007], permite integrar 
os dois modelos anteriormente referidos por Pereira [2008], estimando as necessidades de rega 
através do método de coeficientes culturais duais.   

Para além destes modelos têm sido utilizados também outros modelos de balanço hídrico do 
solo, tais como os modelos CROPWAT, referido por Surendran et al. [2015] e o PILOTE 
referido por Khaledian et al. [2013]. O modelo CROPWAT engloba procedimentos para a 
determinação da evapotranspiração de referência e de necessidades hídricas através da 
simulação do uso da água em várias condições climáticas, do solo e das culturas. O modelo 
PILOTE simula o balanço hídrico do solo e a produtividade das culturas, assumindo que estes 
apenas dependem da quantidade de água.   
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Rolim e Teixeira [2008] desenvolveram um modelo de balanço hídrico do solo para a 
estimação de necessidades de rega, o modelo IrrigRotation. Este modelo difere dos restantes 
pois permite simular as necessidades de água para uma cultura em rotação ao longo de um 
intervalo de tempo contínuo, permitindo também, a sua integração com os SIG [Rolim e 
Teixeira, 2008].   

Quando se pretende extrair informação de imagens por vezes há necessidade de incorporar 
imagens de diferentes sensores de DR num mesmo estudo. Neste âmbito têm surgido estudos 
que se dedicam à comparação e correlação entre os valores de NDVI obtidos por diferentes 
sensores. Dos estudos efetuados referem-se os realizados por Mahiny e Turner [2007] Li et al. 
[2013], Flood [2014] e por Ke et al. [2015]. A maioria destes autores estabeleceram modelos 
de regressão linear entre os valores de NDVI obtidos por Landsat 7 e 8.  

Li et al. [2013] obtiveram coeficientes de correlação entre os NDVI superiores a 0.90, 
concluindo que estes são comparáveis entre si, não existindo muitas diferenças entre os dois 
sensores. No entanto, num estudo realizado por Flood [2014] foram estimados modelos de 
regressão linear entre o NDVI de Landsat 7 e 8, mostrando que estes dois sensores apresentam 
algumas diferenças que podem dever-se à diferente resposta dos alvos captada pelos sensores 
e às diferenças radiométricas dos pixéis devido às diferentes datas de aquisição das imagens. 
Este autor afirma que estas diferenças podem ser atenuadas aplicando uma correção 
atmosférica às imagens. Ke et al. [2015] compararam os valores de NDVI e de refletância dos 
sensores Landsat 7, 8 e MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer), tendo 
obtido coeficientes de correlação que varia entre 0.84 e 0.98 para valores de NDVI entre 
Landsat 7 e 8 para vários pares de imagens estudados, mostrando uma forte correlação entre 
ambos os sensores. Os resultados indicam também que estes são mais concordantes quando as 
imagens são corrigidas atmosfericamente. A obtenção de modelos de regressão para a 
normalização entre informação obtida por diferentes sensores pode ser obtida por vários 
métodos. Mahiny e Turner [2007] comparam alguns métodos de normalização radiométrica 
entre imagens de diferentes datas do sensor Landsat destacando-se o método de normalização 
através de elementos invariantes utilizando modelos de regressão linear.  

A classificação de culturas é outro tema que também tem sido alvo de inúmeros estudos. Zheng 
et al. [2015] investigaram a potencialidade do classificador máquina de suporte vetorial (SVM 
- Support Vector Machine) na identificação de vários tipos de culturas. Neste estudo, o método 
SVM foi aplicado a séries temporais de NDVI obtidas a partir de imagens dos satélites Landsat 
5 e 7. Os resultados obtidos mostraram que a maioria das culturas foi classificada com precisão 
superior a 80%. Devadas et al. [2012] e Jia et al. [2014] compararam os métodos de 
classificação de ML e SVM na identificação de culturas e na classificação de uso do solo. No 
primeiro caso, os autores referem que o método SVM obteve melhores resultados que o método 
de ML, apresentando uma precisão superior em cerca de 6%. Os autores destacam também a 
importância dos índices de vegetação na precisão dos resultados obtidos na classificação pelo 
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método SVM. Também Jia et al. [2014] concluíram que utilizando imagens de NDVI dos 
satélites Landsat e MODIS era possível melhorar a precisão da identificação dos vários tipos 
de vegetação e que o classificador SVM devolvia melhores resultados que o classificador ML.  

Para além dos algoritmos ML e SVM, têm sido utilizados outros algoritmos, tais como, as 
árvores de decisão, o algoritmo Random Forest [Duro et al., 2012] e o método de classificação 
baseado em regras [Lucas et al., 2007], sendo que, na sua maioria a precisão dos resultados 
aproximam-se de valores de cerca de 80%.  

Para a classificação de culturas têm surgido estudos que estabelecem a comparação entre 
métodos que classificam entre uma análise ao nível do píxel e uma análise ao nível do objeto. 
Destes destacam-se os realizados por Long et al. [2013] e Devadas et al. [2012] que obtiveram 
melhores resultados para uma classificação baseada em objetos, comparativamente à 
classificação baseada em pixéis.  

Alguns autores afirmam a potencialidade de uma classificação de culturas utilizando imagens 
de várias datas em relação apenas ao uso de apenas uma imagem, evidenciando uma melhoria 
significativa na precisão obtida nos resultados. Long et al. [2013] realizaram a classificação 
multitemporal de culturas, classificando previamente utilizando apenas uma única imagem. 
Através deste estudo, os autores afirmam que modelos multitemporais de classificação obtêm 
melhores precisões, atingindo precisões superiores a 84%. Segundo Long et al. [2013], no caso 
de classificação de culturas através de estudos multitemporais, a diversidade espetral ao longo 
das várias fases fenológicas das culturas permite a obtenção de melhores resultados.   

Outros parâmetros para além do NDVI têm sido também estudados na classificação de culturas. 
Julien et al. [2011] através da utilização de valores de NDVI e de temperatura do solo de uma 
zona agrícola estimaram parâmetros de regressão linear que correlacionam estas duas variáveis 
para a classificação de culturas com o método de ML, obtendo uma precisão global de 87%. 
Os resultados deste estudo apontam para uma falha na classificação de algumas culturas que 
se deveu à semelhança do seu comportamento fenológico. Os autores concluem que a 
estimação destes parâmetros entre o NDVI e a temperatura do solo embora tenha sido benéfica 
para a classificação de algumas culturas, não foi suficiente para distinguir culturas 
fenologicamente idênticas.  

A determinação da temperatura do solo a partir das bandas térmicas de Landsat é uma 
abordagem que se tem desenvolvido recentemente. Jiménez-Muñoz et al. [2014], Sameen e 
Kubaisy [2014], e Yu et al. [2014] elaboraram estudos sobre como determinar a temperatura 
da superfície terrestre a partir das bandas do infravermelho térmico do satélite Landsat 8. No 
caso de Sameen e Kubaisy [2014], o estudo efetuado teve como objetivo a aplicação de 
métodos de classificação de imagem com a integração de mapas de temperatura do solo 
calculados a partir das bandas térmicas. Neste caso a temperatura foi estimada pela conversão 
de valores de números digitais das bandas térmicas em valores de radiância e posteriormente a 



Utilização de Imagens de Deteção Remota para Monitorização das Culturas e Estimação das Necessidades de Rega 

 

   7 

 

sua conversão em valores de temperatura do solo. Por seu lado, Jiménez-Muñoz et al. [2014] 
aplicaram, para o cálculo da temperatura do solo, algoritmos de Split-Window e de Single-
Channel às duas bandas no infravermelho térmico do satélite Landsat 8. Os resultados 
mostraram diferenças de valores de temperatura entre os dois métodos de cerca de 1.5 K. Yu 
et al. [2014], e à semelhança do estudo anterior, estimaram a temperatura também pelos 
métodos de Split-Window e Single-Channel e ainda pelo método da equação da transferência 
radiativa. Os três métodos foram comparados e os resultados indicam que o terceiro método 
tem uma maior precisão em relação aos restantes, sendo que o método de Single-Channel 
apresentou os piores resultados. Chander et al. [2009] referem procedimentos de obtenção de 
valores de temperatura ao nível do sensor para imagens obtidas por Landsat 7 a partir da banda 
6 no infravermelho térmico, consistindo na conversão de valores de números digitais em 
valores de radiância e em seguida a sua conversão em valores de temperatura do solo.  
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3. Fundamentação teórica 

No decurso deste capítulo é feita uma abordagem teórica dos conceitos de base que estão 

relacionados com a metodologia utilizada nesta dissertação. Os principais temas desenvolvidos 

abrangem os principais conceitos de DR e de estimação de necessidades de rega de culturas. 

No âmbito da DR são descritos os princípios de aquisição e formação das imagens, a interação 

da radiação eletromagnética com a superfície terrestre a determinação de índices de vegetação, 

entre outros. Na temática da estimação de necessidades hídricas são abordados alguns 

fundamentos relativos ao balanço hídrico do solo, à evapotranspiração cultural e à 

determinação de coeficientes culturais. É realizada também, no fim do capítulo, uma descrição 

de alguns métodos de classificação de imagem. 

 

3.1. Conceitos de Deteção Remota (DR) 

No processo de aquisição de imagens por DR existe uma interação entre a radiação incidente 

e os alvos que se baseia no facto de os objetos da superfície terrestre refletirem a radiação 

eletromagnética proveniente de uma fonte de energia, o sol, no caso de imagens obtidas por 

sensores óticos [Fonseca e Fernandes, 2004].  

Os sensores de DR que se encontram em missão são sistemas que detetam a radiação 

eletromagnética refletida ou emitida pela superfície terrestre designados de sensores passivos, 

o caso dos sensores óticos, ou dispositivos de micro-ondas que produzem o sinal que interage 

com o alvo, designados Radio Detection and Ranging, designando-se, este tipo de sensores de 

sensores ativos [Fonseca e Fernandes, 2004].  
 

3.1.1 A radiação eletromagnética. Espetro Eletromagnético.  
 

A radiação eletromagnética propaga-se no espaço através de dois campos vetoriais, um elétrico 

e outro magnético, ortogonais entre si, à velocidade da luz (c = 299792458 m/s), em forma 

ondulatória (Figura 3.1) [Fonseca e Fernandes, 2004]. Na DR existem duas características de 

maior interesse da radiação eletromagnética, o comprimento de onda e a frequência [CCRS, 

2015]. O intervalo de frequências das ondas eletromagnéticas, denominado também de espetro 

eletromagnético, cobre um vasto intervalo de valores, desde os mais baixos, as ondas de rádio 

com valores de 108 Hz de frequência e de 10-12 m de comprimento de onda, até aos mais altos, 

os raios gama que compreendem valores próximos de 1020 Hz de frequência e 1 m de 

comprimento de onda.  
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Figura 3.1 – Propagação da Radiação Eletromagnética [CCRS, 2015]. 

 

O espetro eletromagnético é dividido em subintervalos, designados de bandas espetrais, que 
servem para classificar a radiação eletromagnética. Os vários sensores multiespectrais que 
captam a radiação são concebidos para adquirir informação em várias bandas muito estreitas 
do espetro eletromagnético [Fonseca e Fernandes, 2004]. As várias zonas do espetro de 
interesse em estudos de DR estão compreendidas entre os comprimentos de onda dos raios 
gama até aos comprimentos de onda das ondas rádio. No caso dos sensores passivos estes 
captam, entre outras, as zonas do visível e do infravermelho [CCRS, 2015].  
 

A maioria da radiação do espetro não é detetada pelo olho humano, mas consegue ser captada 
por vários sensores de DR. A única porção do espetro captada pelo olho humano é a zona do 
visível, em que os comprimentos de onda têm valores no intervalo de 0,4 a 0,7 µm. Esta zona 
do espetro possui os comprimentos de onda azul, verde e vermelho. A banda dos 
infravermelhos cobre a região espetral de comprimento de onda de 0,7 a 100 µm [CCRS, 
2015]. A região do infravermelho está dividida em três sub-regiões, o infravermelho próximo, 
o infravermelho médio e o infravermelho térmico [Fonseca e Fernandes, 2004]. O 
infravermelho próximo e o infravermelho médio constituem radiação refletida e são usados de 
forma semelhante à zona do visível, enquanto que o infravermelho térmico é constituído por 
radiação emitida pela superfície da Terra sob a forma de calor [CCRS, 2015].  
 
 

3.1.2 Radiância e refletância espectral. Calibração radiométrica de 

imagens. 
 

O processo de calibração radiométrica de imagens passa por determinar, entre outras 
quantidades radiométricas, os valores de radiância e de refletância espectral ao nível do topo 
da atmosfera [Chander et al., 2009]. Para definir estas grandezas radiométricas é necessário 
descrever previamente alguns conceitos. O primeiro é o de ângulo sólido que se define como 
o ângulo subjacente a uma área na superfície de uma esfera dividida pelo quadrado do raio da 
esfera. O conceito de ângulo sólido está relacionado com algumas das seguintes quantidades 
radiométricas: 
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 Energia Radiante: quantidade de radiação eletromagnética recebida ou emitida por um 
corpo; 

 Fluxo Radiante: energia total radiada em todas as direções por unidade de tempo; 

 Radiância: fluxo radiante por unidade de ângulo sólido que deixa uma fonte de 
radiação, numa dada direção, por unidade de área, medida pelos sensores a bordo dos 
sensores [Catalão, 2013]. 
 

É frequente usar termos adimensionais para descrever a energia radiante como uma proporção 
da irradiância de uma determinada fonte. Um dos termos utilizados é a refletância que se define 
pela razão entre o fluxo radiante refletido e o incidente. Os conceitos de Radiância e Refletância 
podem ser específicos a uma banda espetral, aos quais se podem denominar Radiância Espetral 
e Refletância Espetral, respetivamente [Catalão, 2013].  
 
A conversão de números digitais em valores de radiância e refletância espetral permite a 
comparação entre imagens adquiridas por diferentes sensores ou em épocas distintas [Chander 
et al., 2009]. O cálculo da refletância ao nível do topo da atmosfera tem vantagens quando se 
comparam imagens adquiridas por diferentes sensores. Os valores de refletância removem a 
diferença entre o ângulo zenital solar devida a diferentes datas de aquisição. Estes corrigem 
também os diferentes valores de irradiância solar exoatmosférica apresentados pelas várias 
bandas espectrais, permitindo também a correção da variação da distância Terra-Sol entre 
diferentes datas de aquisição das imagens [Chander et al., 2009].   
 
 

3.1.3 Interação da radiação eletromagnética com a superfície terreste. O 

caso particular da vegetação. 
 

A radiação incidente sobre os objetos interage com estes através de três fenómenos, absorção, 
reflexão e transmissão. O fenómeno de absorção ocorre quando a energia é absorvida pelo alvo. 
A reflexão consiste na parte da radiação que interagiu com o objeto que é redirecionada. A 
transmissão carateriza-se pela falta de interação da energia incidente nos objetos, sendo que 
esta atravessa-os sem lhe causar alterações [Fonseca e Fernandes, 2004].  
 
Em DR, o fenómeno mais relevante a ser estudado é a reflexão pelos alvos. O fenómeno de 
reflexão é importante pois a maior parte dos sistemas passivos registam a radiação refletida 
pela superfície terrestre [Fonseca e Fernandes, 2004]. No caso em estudo é de particular 
interesse a avaliação da interação da radiação solar com a vegetação. A clorofila presente nas 
folhas da vegetação absorve a radiação nos comprimentos de onda no vermelho e azul, 
refletindo comprimentos de onda verde e infravermelho. Quando o teor de clorofila da 
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vegetação está no máximo existe uma maior absorção dos comprimentos de onda vermelhos e 
maior reflexão de infravermelho. Quando há menos clorofila nas folhas, existe menor absorção 
e proporcionalmente uma maior reflexão dos comprimentos de onda vermelhos [CCRS, 2015].  
 
A refletância espetral da vegetação tem uma grande variabilidade um função do comprimento 
de onda. Na figura 3.2 encontram-se representadas as curvas de refletância e absorção espetral 

da vegetação. Através da figura 3.2 verifica-se que na zona do infravermelho próximo a 
refletância aumenta, pelo que a vegetação absorve pouco a radiação nesta banda [Fonseca e 
Fernandes, 2004]. Para além da clorofila existem outros fatores que influenciam a refletância 
da vegetação, destacando-se a pigmentação, o estado nutricional, a anatomia das folhas, o teor 
de água, o estado fenológico e as doenças [Roy, 1989]. 

 

 
Figura 3.2 - Curva de Refletância e Absorção Espectral da Vegetação [Adaptado de Roy, 1989]. 

 
 

O modo como a radiação eletromagnética interage com a vegetação permite determinar índices 

de vegetação. Um dos mais utilizados é o NDVI. Segundo Rouse et al. [1974], o seu cálculo é 

realizado a partir da equação 3.1: 

 

 𝑁𝐷𝑉𝐼 =
ρinfravermelho−ρvermelho

ρinfravermelho+ρvermelho
 (3.1) 

 

onde o ρinfravermelho e ρvermelho são a refletância na banda infravermelho e na banda do vermelho,  

respetivamente. O cálculo do NDVI baseia-se no facto de a vegetação vigorosa apresentar 
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valores altos de refletância no infravermelho e valores baixos de refletância na banda vermelha 

e de a vegetação senescente apresentar refletâncias muito semelhantes nestas duas bandas. Os 

valores obtidos para este índice de vegetação, através da diferenciação radiométrica que 

apresentam, permitem uma melhor distinção entre os vários estados da vegetação [Fonseca e 

Fernandes, 2004]. Este índice apresenta valores que variam entre -1 (ausência de vegetação ou 

vegetação senescente) e 1 (vegetação em estado vigoroso) [Catalão, 2013].  

 

 

3.1.4 Sensores óticos e formação de imagens. Aquisição de Imagens 

térmicas. 
 

As imagens adquiridas por sensores óticos são formadas por pixéis, em que cada um deles 
representa um valor numérico, o número digital. Os sensores varrem, com um determinado 
campo de visão, a superfície terrestre produzindo uma imagem bidimensional. Existem dois 
métodos principais de aquisição de imagens multiespectrais em DR, o método de across-track 
scanning e along-track scanning, este último também designado por pushbroom [CCRS, 
2015].  
 
Os sensores que captam imagens segundo o método across-track scanning varrem a superfície 
da Terra numa série de linhas orientadas perpendicularmente à direção de movimento da 
plataforma do sensor. Cada linha é formada a partir de um lado do sensor para o outro. Como 
a plataforma avança sobre a Terra, o varrimento sucessivo forma uma imagem bidimensional 
da superfície terrestre. A radiação refletida ou emitida pelos objetos é separada em várias 
componentes espectrais que são detetadas de forma independente e posteriormente convertidos 
em dados digitais [CCRS, 2015]. Deste tipo de sensor, exemplifica-se o sensor ETM+ Landsat 
7 [Exelis, 2015]. No caso dos sensores do tipo pushbroom, à semelhança dos anteriores, 
gravam linhas sucessivas e constroem uma imagem bidimensional, perpendicular à direção do 
voo. Estes sensores usam uma grande ocular para focar uma secção da superfície terrestre numa 
matriz linear de sensores. O registo de cada coluna da imagem é obtido pela deslocação dos 
detetores que é gerado pelo movimento do satélite [Fonseca e Fernandes, 2004]. O sensor OLI 
do satélite Landsat 8 é um exemplo de sensor do tipo pushbroom [Exelis, 2015].  

 
Muitos sistemas multiespectrais detetam a radiação refletida na zona do infravermelho térmico. 
Os sensores térmicos detetam a radiação emitida na parte térmica do espetro e medem 
essencialmente a temperatura e as propriedades térmicas dos objetos à superfície, aplicando 
uma temperatura interna de referência para comparação com a radiação detetada. A análise de 
uma imagem de temperaturas radiantes relativas é descrita em níveis de cinzento, com 
temperaturas mais altas representadas por tons claros, e temperaturas mais baixas por 
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tonalidades mais escuras [CCRS, 2015]. Como a energia diminui à medida que aumenta o 
comprimento de onda, os sensores térmicos geralmente registam grandes coberturas de terreno 
para assegurar que energia suficiente atinga o sensor de modo a obter uma medição fiável. Em 
consequência, a resolução espacial de sensores térmicos é geralmente mais baixa em relação à 
resolução espacial na restante região do infravermelho e do visível [CCRS, 2015]. 
 
 

3.2 Necessidades de rega das culturas 

 
3.2.1 Evapotranspiração 

 
A combinação de dois processos distintos através dos quais a água é perdida, ou seja, a 
evaporação da superfície do solo e a transpiração da vegetação, constitui o processo de 
evapotranspiração. A evaporação é o processo pelo qual a água no estado líquido é convertida 
em vapor de água, sendo removida a partir do solo. A transpiração consiste na vaporização de 
água no estado líquido contida nos tecidos das plantas e na remoção de vapor para a atmosfera. 
A evaporação e a transpiração ocorrem simultaneamente, não sendo fenómenos facilmente 
distinguíveis entre si. Não contabilizando a disponibilidade de água no solo, a evaporação de 
um solo cultivado é determinada principalmente pela fração de radiação solar que atinge e 
superfície do solo. Com o crescimento progressivo da cultura, ocupando assim uma maior área 
do solo, a fração de radiação que atinge o solo diminui. Quando a cultura se encontra na fase 
inicial, em que a cultura está pouco desenvolvida, a água é perdida predominantemente por 
evaporação, mas em fases de maior desenvolvimento, a transpiração é o meio de maior perca 
de água [Allen et al., 1998]. 
 

Evapotranspiração de referência 
 

A taxa de evapotranspiração a partir de uma superfície de referência, sem restrições de água, é 
denominada de evapotranspiração da cultura de referência ou, mais abreviadamente, 
evapotranspiração de referência, sendo simbolizada por ET0 [Allen et al., 1998]. 
 
O conceito de evapotranspiração de referência surgiu com a necessidade de se estudar a 
capacidade evaporativa da atmosfera independentemente do tipo de cultura e do respetivo 
estado de desenvolvimento. Considerando que a água está disponível em abundância na 
superfície evapotranspirativa de referência, os fatores relacionados com o solo não afetam a 
evapotranspiração. Relacionando a evapotranspiração com uma superfície específica, esta 
fornece uma referência para que a evapotranspiração de outras superfícies se consigam 
relacionar. Deste modo, evita-se a definição de vários níveis de evapotranspiração para cada 
cultura e em cada estágio de crescimento. Assim, valores de ET0 medidos ou calculados em 
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locais diferentes ou em diferentes estações do ano são comparáveis pois referem-se a valores 
de evapotranspiração a partir da mesma superfície de referência [Allen et al., 1998].  Existem 
vários métodos de determinação da evapotranspiração de referência. Um deles é a equação da 
FAO de Penman-Monteith (equação 3.2) [Allen et al., 1998]. A esta equação aplica-se uma 
superfície de referência que consiste numa cultura hipotética de altura de 0.12 m, de resistência 
de 70 sm-1 e um albedo de 0.23. Considera-se que esta superfície tem uma altura uniforme, 
crescendo ativamente num solo moderadamente seco com uma frequência de rega semanal 
[Allen et al., 1998]. A equação de Penman-Monteith é expressa pela equação 3.2: 
 
 

 
𝐸𝑇0 =

0.408Δ(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾
900

𝑇 + 273 u2(es − ea)

∆ + 𝛾(1 + 0.34𝑢2)
 (3.2) 

 

 
onde ET0 é a evapotranspiração de referência [mm], Rn é o balanço de radiação da superfície 
vegetal [MJ m-2 dia-1], G é densidade de fluxo de calor no solo [MJ m-2 dia-1], T a temperatura 
média do ar a dois metros de altura [°C], u2 é a velocidade do vento a dois metros de altura 
(m/s), es é a pressão de saturação de vapor, ea é a pressão de vapor real [kPa], es-ea é o défice 

de pressão de saturação de vapor [kPa], ∆ é o declive da curva de pressão de vapor [kPa ºC-1] 

e 𝛾 é a constante psicrométrica [kPa ºC-1] [Allen et al., 1998].  
 
A evapotranspiração de referência é afetada por fatores climáticos. Consequentemente, a 
evapotranspiração de referência é um parâmetro que pode ser calculado a partir de dados 
climáticos e expressar a capacidade evaporativa da atmosfera num local específico e numa 
determinada época do ano, não considerando as características das culturas e os fatores de solo 
[Allen et al., 1998].   
 
Evapotranspiração cultural 
 
Na expressão 3.3 está indicada, segundo Allen et al. [1998], a formulação matemática do 
cálculo da evapotranspiração cultural: 
 

 𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 𝐸𝑇0 (3.3) 

 
onde ETc, representa a evapotranspiração cultural [mm], Kc o coeficiente cultural e ET0  a 
evapotranspiração de referência [mm].   
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Enquanto a evapotranspiração de referência é apenas influenciada por fatores climáticos, a 
evapotranspiração cultural é influenciada por outros fatores tais como, parâmetros 
meteorológicos, fatores culturais, e condições ambientais. Os principais fatores meteorológicos 
que afetam a evapotranspiração são a radiação solar, a temperatura do ar, a humidade e a 
velocidade do vento. Os vários tipos de culturas e os seus diferentes estágios de 
desenvolvimento são considerados na avaliação da evapotranspiração das culturas cultivadas 
em campos de grandes áreas. Entre outras condições ambientais e de gestão, a determinação 
da evapotranspiração é influenciada pela cobertura e tipo de solo, o conteúdo da água do solo 
e principalmente pelo défice hídrico [Allen et al., 1998]. 
 
 

3.2.2 Coeficiente cultural (Kc) e coeficiente cultural basal (Kcb) 

 
O coeficiente cultural (Kc) é estimado para simplificar e padronizar o cálculo do uso de água 
pela planta, sendo definido como a proporção de ETC  entre uma superfície específica e a 
superfície de referência ET0  (equação 3.3). O valor de Kc representa a integração dos efeitos 
da altura da cultura, resistência da cultura-solo, e o albedo da superfície que diferem uma 
determinada superfície da superfície da evapotranspiração de referência. O Coeficiente 
Cultural (Kc) varia durante o período de crescimento das culturas (figura 3.3). A variação do 
Kc deve-se ao crescimento e desenvolvimento das plantas, às mudanças da fração do solo 
coberto por vegetação, às variações de humidade da camada superficial do solo e à maturação 
e idade das plantas [Hoffman et al., 2007]. 

 

 

Figura 3.3 - Curva do coeficiente cultural definida pela FAO [Hoffman et al., 2007]. 
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Existem duas aproximações para determinar o coeficiente cultural. Uma das aproximações, o 
coeficiente cultural médio, utiliza uma média ou valor médio único de Kc onde os efeitos da 
média do tempo da transpiração das plantas e da evaporação da superfície do solo são 
calculados num único valor de Kc. O valor médio de Kc representa os fluxos médios de 
evapotranspiração. O seu cálculo pode ser determinado com um passo de tempo diário, semanal 
ou mensal. A segunda aproximação é o método dos coeficientes culturais duais, onde o valor 
de Kc é dividido em duas componentes, o coeficiente cultural basal (Kcb), e o coeficiente de 
evaporação de água do solo (Ke) (figura 3.4). Este segundo método exige no seu cálculo um 
passo de tempo diário [Hoffman et al., 2007]. Segundo esta aproximação o Kc é determinado 
de acordo com a equação 3.4:  
 

 𝐾𝑐 = 𝐾𝑐𝑏 + 𝐾𝑒 
 

(3.4) 

 

onde Kc representa o coeficiente cultural, Kcb é o coeficiente cultural basal, e Ke o coeficiente 
de evaporação de água do solo.  A curva do coeficiente cultural representa as mudanças nos 
valores de Kc ao longo da estação de crescimento, que depende das alterações na cobertura 
vegetal e da maturação. Ambas as aproximações são usadas na gestão e na programação da 
rega [Hoffman et al., 2007]. Na Figura 3.4 estão representadas as curvas definidas pela FAO 
para o Kc, Kcb e do Ke.  

 

Figura 3.4 – Definições da FAO para a curva do coeficiente cultural (Kc), mostrando o coeficiente cultural basal (Kcb), a 
evaporação do solo (Ke) e os valores médios de Kc [Adaptado de Hoffman et al., 2007]. 
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O coeficiente cultural basal (Kcb) representa as condições de evapotranspiração quando a 
superfície do solo encontra-se seca e sem restrições de água na zona de raiz. Os valores de Kcb 
podem ser estimados com recurso da aproximação Kc_NDVI que estabelece a relação linear 
entre o NDVI e o Kcb, expressa na equação 3.5. Esta aproximação foi obtida através de 
métodos de DR no âmbito do projeto DEMETER:  

 
 

𝐾𝑐𝑏=1.5625NDVI - 0.1 
(3.5) 

 

onde Kcb representa os valores do coeficiente cultural basal e NDVI os valores de índice de 
vegetação de diferença normalizada [D’Urso e Belmonte, 2006]. 

A curva dos vários coeficientes culturais, que descreve os vários estados de crescimento 
fenológico das culturas, segundo a FAO, é definida por quatro estados fundamentais: período 
inicial, período de desenvolvimento rápido, período intermédio e o período final ou de 
senescência (figura 3.3) [Hoffman et al., 2007].  

O período inicial ocorre logo após a sementeira/plantação ou pouco depois do início do 
abrolhamento de plantas perenes até que a vegetação ocupe aproximadamente 10% da área da 
superfície do solo [Hoffman et al., 2007]. Nesta fase os valores de Kc são mais baixos, sendo 
a área de folha reduzida e a evapotranspiração ocorrendo maioritariamente sob a forma de 
evaporação do solo [Allen et al., 1998].  

O período de desenvolvimento rápido é caracterizado pelo crescimento rápido da vegetação. 
Este crescimento está compreendido entre os 10% de área coberta pela vegetação até 
aproximadamente a cobertura total, que normalmente ocorre na época de floração. Nesta fase 
o processo de evapotranspiração deve-se, essencialmente, à transpiração das plantas [Allen et 
al., 1998].   

Durante o período intermédio que vai desde a cobertura total até ao início de maturação ou 
senescência das culturas, onde também se alcançam os maiores valores de Kc. Ao longo desta 
época os valores de Kc são relativamente constantes [Allen et al., 1998].   

A fase de senescência vai desde a maturação até à colheita ou senescência completa das 
culturas [Allen et al., 1998].  
 

3.2.3 Balanço hídrico do solo 

 
A evapotranspiração pode ser determinada através da medição das diversas componentes do 
balanço de água no solo. O método, para tal, consiste em determinar o fluxo de água que entra 
e sai da zona radicular das culturas durante um período de tempo específico [Allen et al., 1998]. 
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Na figura 3.5 encontra-se esquematizado o balanço de água das culturas e os fluxos de entrada 
e saída de água.  

 
De acordo com o modelo (figura 3.5), a água entra no solo por precipitação e pela rega. Parte 
dessa água é perdida por escoamento e por percolação profunda. A água também pode entrar 
na zona de raiz, sendo transportada verticalmente por ascensão capilar a partir de uma camada 
horizontal ou ainda horizontalmente por escoamento subsuperficial para fora ou dentro da zona 
da raiz. A evaporação do solo e a transpiração das culturas retiram a água da zona radicular 
[Allen et al., 1998].  

 

 

Figura 3.5– Balanço Hídrico do Solo na Zona de Raiz [Adaptado de Allen et al., 1998]. 
 

Se os restantes fluxos de água no solo forem conhecidos, consegue-se deduzir a 
evapotranspiração a partir da variação do armazenamento de água no solo durante um certo 
período de tempo segundo a expressão 3.6:  

 

 𝐸𝑇𝐶 = I + P − RO − DP + CR ± ∆SF ± ∆SW       (3.6) 

 

onde, ETc é a evapotranspiração cultural (mm/período de tempo), I é a rega [mm], P a 
precipitação [mm], RO o escoamento superficial [mm], DP representa a percolação profunda 
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[mm], CR a ascensão capilar [mm], ∆SF representa a variação de escoamento subsuperficial 
[mm] e ∆SW a variação de conteúdo da água [mm] [Allen et al., 1998].  

 

3.3 Métodos de classificação de imagem 
 

Os procedimentos de classificação de imagem identificam grupos homogéneos de pixéis que 
representam a cobertura da superfície terrestre. Os algoritmos de classificação de imagem, com 
base na informação espectral representada pelos números digitais numa ou mais bandas 
espectrais, classificam cada píxel. O objetivo é atribuir classes ou temas a todos os pixéis de 
uma imagem. A imagem classificada resultante é composta por um mosaico de pixéis, cada um 
dos quais pertencente a uma classe específica, consistindo essencialmente num mapa temático 
da imagem original [CCRS, 2015].  
 
Os métodos de classificação são divididos em duas categorias, métodos supervisados e 
métodos não supervisados.  
 
Os métodos não supervisados atribuem pixéis a determinadas classes espetrais sem que o 
utilizador possua conhecimento prévio acerca das mesmas através de métodos de clustering 
[Richards e Jia, 2006]. Nos métodos de classificação supervisada, ao contrário da classificação 
não supervisada, o utilizador define as classes espectrais. Através da definição das classes são 
criadas áreas de treino sobre a imagem em que a informação numérica, em todas as bandas 
espectrais para os pixéis que compõem estas áreas, é utilizada para estimar os parâmetros do 
algoritmo de classificação. Os pixéis da imagem são comparados às áreas de treino e estes são 
atribuídos à classe a que mais se assemelham [CCRS, 2015]. A aplicação de métodos de 
classificação supervisada pressupõe os seguintes procedimentos: estabelecimento do conjunto 
de tipos de uso do solo (classes espectrais); a seleção do conjunto de pixéis que definem o 
conjunto de dados treino que podem ser obtidos por reconhecimento em campo, cartografia, 
fotografias aéreas ou fotointerpretação; o uso dos dados de treino para estimar os parâmetros 
do algoritmo de classificação para posteriormente atribuir a cada píxel da imagem uma das 
classes anteriormente definidas; por fim a avaliação da precisão da classificação através de 
tabelas de contingência. Existem vários métodos de classificação de imagem supervisada. 
Destes são exemplo os métodos de ML e SVM [Richards e Jia, 2006].  
 

3.3.1 Método de máxima verosimilhança (ML) 
 
O método de ML é um dos mais utilizados na classificação de imagens de DR. Tal como em 
outros métodos de classificação, no método ML as classes espectrais conseguem ser descritas 
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por uma distribuição de probabilidades no espaço multiespectral. Este método classifica os 
pixéis de acordo com a regra de Bayes que determina a probabilidade de um determinado píxel, 
através da sua resposta espectral e com base na sua localização, pertencer a uma determinada 
classe, seguindo a distribuição normal gaussiana [Richards e Jia, 2006]. Essa probabilidade é 
dada pela equação 3.7: 
 

 𝑝(𝑤𝑖|𝑥) = 𝑝(𝑥|𝑤𝑖)𝑝(𝑤𝑖)/𝑝(𝑥) (3.7) 

 
onde 𝑝(𝑤𝑖) é a probabilidade que cada classe 𝑤𝑖 tem de ocorrer na imagem e 𝑥 representa o 
valor do píxel em cada banda. A regra de decisão que permite classificar os pixéis é declarada 
através da equação 3.8. 
 

 𝑥 𝜖 𝑤𝑖, se     𝑝(𝑤𝑖|𝑥)𝑝(𝑤𝑖) >  𝑝(𝑥| 𝑤𝑗) para  𝑗 ≠ 𝑖 (3.8) 

 
A probabilidade 𝑝(𝑥| 𝑤𝑗) é determinada a partir dos dados de treino e a 𝑝(𝑤𝑖) é conhecida. Por 
conveniência matemática define-se a seguinte relação matemática, equação 3.9: 
 
  

 𝑔(𝑥) = ln { 𝑝(𝑥| 𝑤𝑖) 𝑝(𝑤𝑖)} = ln  𝑝(𝑥|𝑤𝑖) +  ln 𝑝(𝑤𝑖) (3.9) 

 
onde ln é o logaritmo natural. Tendo em conta a equação 3.8, a regra de decisão pode ser 
reescrita do seguinte modo, equação 3.10 [Richards e Jia, 2006].  
 

 
Assumindo que as distribuições de probabilidade para as classes são multivariadas normais, a 
função discriminante para o método de ML é a seguinte (equação 3.11):  
 
 

 𝑔𝑖(𝑥) = ln 𝑝( 𝑤𝑖) −
1

2
ln|𝛴𝑖| −

1

2
(𝑥 − 𝑚𝑖)𝑡𝛴𝑖

−1(𝑥 − 𝑚𝑖) (3.11) 

 
onde 𝑤𝑖  representa cada classe, 𝑥  é o valor do píxel número de bandas, 𝑝( 𝑤𝑖)  é a 
probabilidade da classe 𝑤𝑖  na imagem, |𝛴𝑖|  representa o determinante da matriz de 
covariâncias dos dados em cada classe 𝑤𝑖 e 𝑚𝑖 a média dos dados em cada classe 𝑤𝑖 [Richards 
e Jia, 2006]. Os algoritmos classificam os pixéis nas classes disponíveis. No entanto, podem 
existir pixéis que tenham baixa probabilidade de pertencer a uma determinada classe, 
resultando em classificações incorretas. Este tipo de erro pode dever-se a um número 

 𝑥 𝜖 𝑤𝑖, se  𝑔𝑖(𝑥)  >  𝑔𝑗(𝑥)    para     𝑗 ≠ 𝑖 (3.10) 
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insuficiente de dados treino para estimar os parâmetros do algoritmo de classificação ou à 
existência de outras classes para as quais não se dispõe de dados de treino. Neste tipo de 
situações são aplicados limites às funções discriminantes. A regra de decisão, neste caso, 
reescreve-se do seguinte modo (equação 3.11): 
 

 𝑥 𝜖 𝑤𝑖, se  𝑔𝑖(𝑥)  >  𝑔𝑗(𝑥)   para     𝑗 ≠ 𝑖 (3.11) 

 
 

𝑒 𝑔𝑖(𝑥) >  𝑇𝑖 
 

 
Onde 𝑇𝑖 é o limite para um determinado píxel pertencer a uma classe 𝑤𝑖 [Richards e Jia, 2006].   
 
 

3.3.2 Método Máquina de Suporte Vetorial (SVM) 

 
O método de classificação SVM é uma técnica de aprendizagem estatística não-paramétrica 

supervisada. Neste método não lhe é atribuído uma distribuição de dados, como ocorre com o 

método de ML [Mountrakis et al., 2011]. A formulação deste algoritmo considera um 

hiperplano que separa o conjunto de dados num número pré-definido de classes de acordo com 

os dados de treino, maximizando a margem entre as classes (Figura 3.6) [Mountrakis et al., 

2011; Oomen et al., 2008], diminuindo os erros de classificação [Zheng et al., 2015]. O 

hiperplano é desenvolvido usando o conjunto de dados de treino e a sua generalização é 

validada através do conjunto de dados de validação [Oomen et al., 2008]. Para classificar os 

dados de N classes são criados (N-1) hiperplanos para separar os dados. Neste caso o algoritmo 

SVM é um classificador binário, podendo ser combinado em vários hiperplanos, classificando 

vários pares de classes [Exelis, 2013]. No entanto, só existe um hiperplano que tem a margem 

máxima de separação entre as classes. Este designa-se de hiperplano ótimo e os pontos que 

limitam a largura da margem são designados de vetores de suporte [Oomen et al., 2008]. O 

algoritmo SVM inclui um parâmetro de penalização que permite um certo grau de erro na 

classificação. Este parâmetro é importante para conjuntos de dados de treino que não sejam 

separáveis [Exelis, 2013] e para minimizar o erro na classificação e maximizar a margem no 

hiperplano [Oomen et al., 2008]. 
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Figura 3.6– Exemplo de classificação pelo método SVM [Adaptado de Mountrakis et al., 2011]. 
 
De modo a obter uma melhor separação entre classes, o método SVM utiliza uma função de 

kernel que permite que os dados se possam dispor de modo a que se forme um novo hiperplano. 

As funções de kernel podem ser de vários tipos: linear, polinomial, radial basis function (RBF), 

e sigmoide. Destas, uma das mais utilizadas por obter melhores resultados, é a função RBF 

[Oomen et al., 2008], tendo a seguinte formulação matemática (equação 3.12): 

 𝜑 = 𝑒−𝛾||𝑥−𝑥𝑖||2
 (3.12) 

onde 𝛾 é a largura do kernel , x é um vetor de suporte e 𝑥𝑖   é um ponto de dados de treino [Oomen 

et al., 2008].  

 

3.3.3 Classificação de imagens orientada por objetos.  
 

As imagens podem ser classificadas segundo uma análise orientada por objetos em vez da sua 

classificação ao nível do píxel. Assim, este tipo de classificação assenta numa segmentação 

inicial da imagem em aglomerados que se designam por objetos com posterior vectorização 

destes. A segmentação de uma imagem consiste na sua partição em zonas homogéneas e 

uniformes, em função de um determinado atributo dos elementos da imagem. Os métodos de 

classificação por objetos são organizados em métodos de segmentação por deteção de regiões 

ou por deteção de fronteiras. No primeiro caso, os objetos são aglomerados em função de um 

critério de homogeneidade espectral, ou de forma dos objetos. A segmentação por deteção de 

fronteiras consiste na aplicação de deteção de fronteiras radiométricas, resultando numa 
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imagem com um fundo cinzento com linhas escuras e claras contornando zonas homogéneas 

[Fonseca e Fernandes, 2004]. 

A vectorização dos objetos em que a imagem é segmentada permite usar, no processo de 

classificação, o conhecimento sobre a forma dos objetos e a sua topologia. Tal permite construir 

bandas sintéticas em que os níveis de intensidade associados a cada objeto são a sua área, o 

comprimento da sua fronteira, o índice de forma, entre outros. Para além destes, é ainda 

possível calcular outros parâmetros que melhoram a discriminação entre classes específicas, 

tais como o valor médio, o desvio-padrão, a razão entre níveis radiométricos, a textura, a 

hierarquia e a forma, tais como o comprimento, a área e a largura. Após a geração destas bandas 

para o processo de classificação, esta vai recair sobre os objetos e não sobre os elementos da 

imagem originais [Fonseca e Fernandes, 2004].  

 

3.3.4 Análise de Qualidade da Classificação.  
 

A análise da qualidade da classificação pode ser realizada com base em vários indicadores. 
Destes enumeram-se a matriz de confusão (ou tabela de contingência), o índice de 

concordância Kappa, a precisão global, a precisão do utilizador e a precisão do produtor. 

[Congalton e Green, 2009].  

A matriz de confusão compara a informação de referência com a informação resultante da 

classificação. É uma matriz quadrada, onde as colunas representam os dados de referência e as 

linhas especificam os dados resultantes de um determinado processo de classificação, sendo 

reconhecida como um indicador eficaz para analisar a precisão com que foi obtida uma 

classificação. A matriz de confusão também pode ser utilizada para determinar outras medidas 

de precisão da classificação: a precisão global, e ao nível da classe, a precisão do produtor e a 

precisão do utilizador [Congalton e Green, 2009].  

A precisão global é o quociente entre o somatório dos píxeis bem classificados e o número 

total de píxeis classificados. A precisão do produtor determina-se pelo quociente entre o 

número de píxeis corretamente atribuídos na respetiva classe e o número de pixéis que 

efetivamente pertencem a essa classe. A precisão do utilizador consiste no quociente entre o 

número de pixéis corretamente atribuídos à respetiva classe pelo número de pixéis atribuídas a 

essa mesma classe, sendo-lhe corretamente ou incorretamente atribuídos [Congalton e Green, 

2009]. O índice Kappa é outro indicador de precisão que indica a concordância entre os dados 

classificados e os dados de referência. Este é determinado através da equação 3.12: 
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 𝐾 =
𝑛 ∑ 𝑛𝑖𝑖 − ∑ 𝑛𝑖+𝑛+𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑘
𝑖=1

𝑛2 − ∑ 𝑛𝑖+𝑛+𝑖
𝑘
𝑖=1

 (3.12) 

 

onde 𝑛 é o número total de elementos de referencia na imagem, 𝑛𝑖+ é o número de elementos 

classificados na classe da linha i da matriz de confusão , 𝑛+𝑖  é o número de elementos 

pertencentes à classe da coluna i da matriz de confusão, 𝑛𝑖𝑖 é o valor na diagonal principal da 

matriz de confusão [Congalton e Green, 2009]. Na Tabela 3.1 encontram-se os valores 

estabelecidos por Landis e Koch (1977) para classificar, numa escala de desempenho muito 

fraco a desempenho muito bom, a qualidade da classificação obtida com base no índice Kappa. 

Tabela 3.1– Desempenho da classificação segundo os valores do índice Kappa [Adaptado de Landis e Koch, 1977]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Índice de Kappa (%) Desempenho da Classificação 
<0 Muito Fraco 

0-20 Fraco 
21-40 Razoável 

41-60 Moderado 
61-80 Bom 

81-100 Muito Bom 
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4. Materiais e métodos 

Ao longo deste capítulo são descritos a zona de estudo, os dados utilizados e os métodos para 

a concretização dos objetivos propostos nesta dissertação. Na figura 4.1 é apresentado o 

fluxograma da metodologia adotada para a realização do presente estudo. Os vários 

procedimentos adotados na metodologia consistiram na aplicação de métodos de DR para a 

determinação de índices de vegetação de diferença normalizada, para o cálculo de coeficientes 

culturais basais, como informação útil para o cálculo de necessidades de rega das culturas e 

para o seu estudo fenológico, e para a classificação multitemporal das culturas com base em 

imagens de temperatura do solo e algoritmos de classificação supervisada. 

 

 

Figura 4.1 – Fluxograma da metodologia utilizada. 

 

 

4.1 Caracterização da zona de estudo e dados utilizados.  
 

4.1.1 Descrição da área de estudo.  
 

O município de Vila Franca de Xira (figura 4.2) pertence à Área Metropolitana de Lisboa, tem 

uma área de cerca de 317.7 Km2, e é constituído por seis freguesias, União das freguesias de 

Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, União das freguesias de Alverca do Ribatejo e 
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Sobralinho, União das freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, União das 

freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e pelas freguesias de Vialonga e de Vila 

Franca de Xira [Município de Vila Franca de Xira, 2015]. O município é delimitado a Oeste 

pelos municípios de Arruda dos Vinhos e Loures, a Norte por Azambuja e Alenquer, a Este 

pelo município de Benavente e a Sul também por Loures [Plural, 2004a] e encontra-se 

demarcado entre os paralelos 38°48’50’’ N e 39°01’43’’ N e os meridianos 9°06’04’’ W e 

8°49’09’’ W. No concelho de Vila Franca de Xira podem-se distinguir três grandes áreas que 

se distinguem pelas suas características paisagísticas (figura 4.3): a área de lezíria, dos 

mouchões e rio Tejo, de reduzido relevo e com baixa edificação, a zona de eixo-urbano, que 

compreende uma elevada ocupação urbano-industrial e a área de serra, caracterizada por 

aglomerados urbanos reduzidos [Plural, 2004a]. 

 

 

Figura 4.22 – Área de Estudo. 
 

 

Grande parte da área do solo de Vila Franca de Xira destina-se ao uso agrícola, sendo ocupado 
maioritariamente por culturas de vinhas, policultura, culturas hortícolas, culturas anuais de 
regadio, arrozais e pastagens [Plural, 2004b]. Nos solos da lezíria a exploração agrícola é 
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intensiva devido à sua grande fertilidade concedida pela sazonalidade das cheias, permitindo 
dois ciclos de cultura durante o ano agrícola. A maioria das culturas nesta zona é temporária, 
destacando-se as culturas anuais de regadio, como o trigo, milho, arroz, girassol e o tomate, 
salientando também as culturas de beterraba sacarina, forrageiras e pastagens [Plural, 2004b].  

O estudo é desenvolvido na zona de lezíria e dos mouchões da freguesia de Vila Franca de Xira 
(figura 4.3), onde se localiza grande parte das culturas do município. A metodologia deste 
estudo aplica-se às culturas de arroz, melão, milho, milho silagem, forrageiras para silagem e 
de tomate cultivadas no ano de 2013. 

 

 

Figura 4.3– Áreas Paisagísticas de Vila Franca de Xira [Plural, 2004a]. 

 

O clima no concelho de Vila Franca de Xira corresponde às características de um clima 
mediterrâneo, verão com baixa precipitação, muitas horas de sol e temperaturas quentes, e uma 
estação fresca com temperaturas mais baixas, com menos horas de radiação solar e maiores 
valores de precipitação [Plural, 2004b]. Na figura 4.4 apresenta-se os valores médios mensais 
de precipitação e de temperatura do ar para a zona de lezíria de Vila Franca de Xira.  
 
 

 
Figura 4.4 – Valores médios mensais de temperatura e de precipitação registados em Vila Franca de Xira [Plural, 2004b]. 
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4.1.2 Dados utilizados. 
  

As imagens de satélite utilizadas foram adquiridas pelos sensores Enhanced Thematic Map 

(ETM+) do satélite Landsat 7 e Operational Land Image (OLI)/ Thermal Infrared Sensor 

(TIRS) do satélite Landsat 8 e são acompanhadas pelos respetivos ficheiros de metadados que 

contêm informação relevante para o seu processamento. As imagens que constituem a série 

temporal utilizada neste estudo abrangem o período correspondente à campanha das culturas 

de primavera-verão do ano 2013, compreendendo datas de aquisição nos meses de abril a 

outubro. As imagens são disponibilizadas ao utilizador em bandas e encontram-se 

georreferenciadas no sistema de coordenadas World Geodetic System 1984/ Universal 

Transversa de Mercator (WGS84/UTM). Estas estão corrigidas geometricamente dos efeitos 

do terreno e com as bandas do infravermelho térmico1 reamostradas com a dimensão do píxel 

a 30 m, tal como as restantes bandas multiespectrais [Roy et al., 2014]. O seu uso destinou-se 

à extração de informação que caracteriza o estado da vegetação na sua data de aquisição, à 

estimação de valores de temperatura do solo e à classificação das culturas. Foram utilizadas as 

bandas azul, verde e vermelho da região do visível, e as bandas da região do infravermelho, 

nomeadamente, infravermelho próximo, térmico e de comprimento de onda curto. As imagens 

estão disponíveis no sítio da internet da United States Geological Survey, 

http://earthexplorer.usgs.gov/. Na tabela 4.1 encontram-se as datas de aquisição para cada uma 

das imagens e o respetivo sensor. Na tabela 4.2 encontra-se a caracterização das imagens 

registadas pelos satélites Landsat 7 e 8. 

Tabela 4.1 – Data de Aquisição das imagens e respetivo sensor.  

Data de Aquisição DOY (Dia do Ano) Sensor 

17/04/2013 107 Landsat 8 OLI 
11/05/2013 131 Landsat 7 ETM 

19/05/2013 139 
Landsat 8 OLI 

04/06/2013 155 

12/06/2013 163 Landsat 7 ETM 
20/06/2013 171 

Landsat 8 OLI 
 

06/07/2013 187 

22/07/2013 203 
07/08/2013 219 

23/08/2013 235 
08/09/2013 251 

24/09/2013 267 
10/10/2013 283 

 
 

__________________________ 

1 As bandas do infravermelho térmico são adquiridas com resolução geométrica de 60 m no cado do 

sensor Landsat 7 ETM+ e de 100 m no caso do sensor Landsat 8 TIRS (Ver Tabela 4.2) 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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Tabela 4.2 – Características das imagens de Landsat 8 e Landsat 7 [Roy et al.,2014]. 

Sensor 
Bandas 

Espectrais 
Resolução 

Espacial (m) 
Resolução 

Espetral (µm) 
Resolução 

Radiométrica (bits) 
Resolução 

Temporal (dias) 

Landsat 8 

Coastal 
Aerosol: 

30  0,43-0,45 

16 (655536 níveis de 
cinzento) 

16 

Blue: 30 0,45-0,51 

Green: 30 0,53-0,59 
Red: 30 0,64-0,67 

Near Infrared 30 0,85-0,88 
Shortwave 
Infrared 

30 1,57-1,65 

Shortwave 
Infrared 

30 2,11-2,29 

Panchromatic 15 0,50-0,68 
Cirrus 30 1,36-1,38 

Thermal 
Infrared 1 

100 10,60-11,19 

Thermal 
Infrared 2 

100 11,50-12,51 

Landsat 7 

Blue: 30 0.45-0.52 

8 (256 níveis de 
cinzento) 

16 

Green: 30 0.52-0.60 

Red: 30 0.63-0.69 

Near Infrared 30 0.77-0.90 

Shortwave 
Infrared 

30 1.55-1.75 

Shortwave 
Infrared 

30 2.09-2.35 

Panchromatic 15 0.52-0.90 

Thermal Infrared  60 10,60-11,19 

 

A informação de base sobre cada tipo de cultura e respetivas parcelas foi extraída do parcelário 
agrícola, adiante designado por parcelário, do Sistema de Identificação de Parcelas no ano de 
2013, tendo sendo fornecida pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP). 
O parcelário foi disponibilizado em formato vetorial (ficheiro shapefile do tipo polígono), 
encontrando-se georreferenciado no sistema de coordenadas Hayford-Gauss Datum 73, 
contendo informação sobre as culturas produzidas em cada parcela. Os dados contidos no 
parcelário foram utilizados para a identificação das várias parcelas a analisar, no estudo 
fenológico das culturas e como dados de treino e de validação para a classificação 
multitemporal das culturas.  

O Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), através do seu sítio da 
internet, http://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=2&idItem=1, disponibiliza 
gratuitamente os dados meteorológicos que são necessários para o estudo em questão. A 
informação que foi recolhida do SNIRH é relativa aos dados meteorológicos do ano de 2013 
das estações meteorológicas de Barragem de Magos, situada no concelho de Salvaterra de 
Magos, distrito de Santarém, e de Canha, localizada no município de Montijo, distrito de 
Setúbal. Da informação da estação meteorológica de Barragem de Magos utilizaram-se as 
seguintes variáveis, os valores médios diários de radiação solar, a velocidade do vento, a 
humidade relativa horária e a temperatura do ar média diária e horária, enquanto da estação de 

http://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=2&idItem=1
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Canha foram utilizados apenas os valores médios diários de precipitação. Estes dados 
encontram-se sob a forma de informação alfanumérica. As variáveis anteriormente referidas 
foram utilizadas para a estimação das necessidades de rega através de um modelo de balanço 
hídrico do solo.  

O Instituto de Hidráulica e Engenharia Rural e Ambiente elaborou a Carta de Solos de Portugal 
(CSP). A CSP está representada à escala 1:25000 em que as respetivas folhas são 
disponibilizadas em formato vetorial do tipo polígono (ficheiro em formato coverage) e 
encontra-se georreferenciada no sistema de coordenadas Hayford-Gauss Datum Lisboa Militar. 
O seu uso destinou-se a determinar o tipo e uso do solo presente na zona de lezíria de Vila 
Franca de Xira de modo a obter as características hidráulicas de cada parcela para se realizar a 
simulação do balanço hídrico do solo.  

 

4.2 Processamento e calibração radiométrica das imagens 

Landsat. 

Na presente secção e na secção 4.3 são descritas as operações de processamento relativo às 
imagens e à extração de informação a partir destas, respetivamente. Algumas destas operações 
foram implementadas através da elaboração de uma rotina em MATLAB® que permitiu uma 
maior flexibilidade no tratamento de todas as imagens utilizadas. Esta rotina tem como dados 
de entrada as imagens de Landsat previamente processadas. Como resultados de saída esta 
rotina gera, para cada uma das imagens, as bandas resultantes do cálculo da calibração 
radiométrica, a imagem de NDVI, a imagem de Kcb e as imagens de temperatura do solo. O 
processo desenvolvido nesta rotina está representado no fluxograma da figura 4.5.  

O primeiro procedimento adotado no processamento das imagens foi a composição de bandas 
de modo a obter a visualização das imagens em diferentes composições coloridas, 
melhoramentos de contraste, e uma maior facilidade na identificação dos objetos nelas 
presentes.  

Em Portugal o sistema geodésico e cartográfico de referência que se encontra atualmente em 
vigor é o sistema European Terrestrial Reference System 1989/Portugal – Transversa de 
Mercator 2006 (ETRS89/PT-TM06) [Direção-Geral do Território (DGT), 2015]. Como tal, foi 
necessário aplicar às imagens uma transformação de coordenadas para o sistema ETRS89/PT-
TM06, visto estas estarem georreferenciadas no sistema de coordenadas WGS84/UTM. Para 
uma maior facilidade na identificação dos elementos presentes na imagem na zona de estudo e 
a um melhor desempenho computacional geraram-se extratos de imagens correspondentes à 
área demarcada pelo município de Vila Franca de Xira, aproximadamente a área apresentada 
na figura 4.2. Estas operações foram efetuadas na aplicação ArcGIS ®. Após estas operações, 
as imagens foram calibradas radiometricamente com posterior extração de informação através 
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da rotina anteriormente referida. Os processos implementados para tal são descritos 
seguidamente.  

 
Figura 4.5 – Fluxograma das operações implementadas na rotina em MATLAB para a extração de informação das imagens 

de Landsat. 
 

Tratando-se de um estudo multitemporal com imagens provenientes de diferentes sensores, o 
passo seguinte no processamento das imagens foi a sua calibração radiométrica, que consistiu 
na conversão de valores de números digitais em valores de refletância [Chander et al., 2009].  

Como referido anteriormente, as datas de aquisição das imagens estão compreendidas no 
período que abrange os meses de abril a outubro do ano 2013 e foram adquiridas pelos sensores 
ETM+ do satélite Landsat 7 e pelos sensores OLI e TIRS do satélite Landsat 8 (tabela 4.1). 
Cada um destes sensores tem algoritmos específicos para realizar a calibração radiométrica das 
respetivas imagens.  

No caso das imagens adquiridas pelo sensor ETM+, nos dias 11 de Maio e 12 de Junho, o 
processo de calibração consistiu em duas etapas: a conversão de números digitais em valores 
de radiância e em seguida a sua conversão em valores de refletância espetral ao nível do topo 
da atmosfera [Chander et al., 2009]. O algoritmo de conversão para estes sensores é 
apresentado nas equações 4.1, obtenção dos valores de radiância, e 4.2, obtenção dos valores 
de refletância. Os valores de radiância são obtidos por:  

 𝐿𝜆 = 𝐺𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒.𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐵𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒   (4.1) 
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onde Grescale  é o valor de ganho em cada banda, Qcal  é o valor de número digital em cada píxel, 
e  Brescale é o valor de offset específico para cada uma das bandas [Chander et al., 2009]. O 
cálculo dos valores de refletância espetral é obtido pela seguinte expressão, equação 4.2:  

 𝑝𝜆 =
𝜋. 𝐿𝜆. 𝑑2

𝐸𝑆𝑈𝑁𝜆 . 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑆
 

   

(4.2) 

em que Lλ é a radiância espetral na abertura do sensor [W/(m2 sr µm)] obtido pela equação 4.1, 

d é a distância Terra-Sol [UA], indicada por Chander et al. [2009],  ESUNλ é a irradiância solar 
exo-atmosférica [W/(m2 µm)] e θs é o ângulo zenital solar na data de aquisição da imagem [rad] 
[Chander et al., 2009].   

Para as imagens obtidas pelo sensor OLI de Landsat 8, nas restantes datas, a calibração dos 
números digitais foi realizado em apenas numa fase (equações 4.1 e 4.5). A conversão em 
valores de refletância espetral não depende a priori da conversão de valores de números digitais 
em valores de radiância. No entanto foi necessário aplicar o seu cálculo para as bandas da zona 
do infravermelho térmico, sensor TIRS, para determinar os valores de temperatura do solo, de 
acordo com Sameen e Kubaisy [2014], estando o seu processo descrito na secção 4.3.2.  

Segundo Mishra et al. [2014], o procedimento para a conversão em valores de radiância, 
aplicado às bandas 10 (thermal infrared 1) e 11 (thermal infrared 2) na zona do infravermelho 
térmico, consistiu na aplicação da equação 4.3,  

 𝐿𝜆 = 𝑀𝑙 . 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝑙    (4.3) 

onde Lλ representa os valores de radiância [W/(m2 sr µm)], Qcal é o valor do número digital, ML  
é um fator multiplicativo de escalamento e AL  é um fator de escalamento aditivo, ambos 
indicados nos metadados de cada imagem. Na determinação dos valores de refletância espetral 
o modelo que os permitiu calcular, com correção do ângulo zenital de elevação solar, está 
indicado nas expressões 4.4 e 4.5. Os valores de refletância são obtidos por:  

 𝑝′𝜆 = 𝑀𝑝. 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝑝 (4.4) 

Onde Qcal é o número digital em cada píxel, Mp é o fator multiplicativo de escalamento e Ap é 
o fator de escalamento aditivo, específicos para cada banda constantes no ficheiro de 
metadados que acompanha cada uma das imagens [Mishra et al., 2014]. Tendo em conta o 
ângulo zenital solar na data de aquisição das imagens, a equação que converte os números 
digitais em valores de refletância espetral é expressa por:  

 𝑝𝜆 =
𝑝′𝜆

𝑐𝑜𝑠 (𝜃𝑠𝑧𝑎)
 

 

(4.5) 

onde θsza  é o ângulo zenital solar, p′λ  é a refletância determinada na expressão 4.4. Este 
processamento aplicado às imagens possibilitou obter um conjunto de bandas calibradas 
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radiometricamente permitindo a extração de informação a partir destas, descrita de seguida, na 
secção 4.3 do presente capítulo. 

  

4.3 Extração de informação das imagens.  

A informação extraída a partir das imagens destinou-se essencialmente à caracterização dos 

vários períodos fenológicos das culturas ao longo do seu ciclo de cultura para posterior 

estimação das suas necessidades de rega e para a sua classificação através da aplicação de 

métodos de classificação supervisada. Para tal, determinaram-se alguns parâmetros que 

caraterizam o coberto vegetal, tais como o NDVI, o Kcb e a temperatura do solo. Estes 

parâmetros foram determinados com base nas bandas depois de calibradas radiometricamente.  

 

4.3.1 Cálculo do índice de vegetação de diferença normalizada (NDVI) 

e do coeficiente cultural basal (Kcb).  
 

A determinação dos valores de NDVI para cada uma das datas de aquisição das imagens foi 

realizada através da razão de diferença normalizada entre as bandas do infravermelho próximo 

e do vermelho, expressa na equação 3.1. Os valores de Kcb foram determinados pela 

aproximação Kc_NDVI, descrita pela relação indicada na equação 3.12. Posteriormente foi 

associado um valor de Kcb a cada parcela, correspondendo à média dos valores dos pixéis 

delimitados por estas, de modo a determinar o comportamento fenológico das culturas, sendo 

o seu processo descrito na secção 4.5.  

 

4.3.2 Obtenção dos valores de temperatura do solo. 
 

O primeiro procedimento na determinação dos valores da temperatura do solo a partir das 
bandas térmicas foi o cálculo da radiância espectral ao nível do sensor para estas bandas. O 
cálculo da radiância espectral foi descrito na secção 4.2, aquando do processo de calibração 
radiométrica das imagens Landsat. O passo seguinte foi a conversão destes em valores de 
temperatura do solo ao nível do sensor. 

No caso dos sensores ETM+ e TIRS, a conversão de valores de radiância em valores de 
temperatura ao nível do sensor das respetivas bandas do infravermelho térmico é dada pela 
equação 4.6 [Chander et al., 2009; Sammen e Kubaisy, 2014]. 



Utilização de Imagens de Deteção Remota para Monitorização das Culturas e Estimação das Necessidades de Rega 

 

   36 

 

 
𝑇 =

𝐾2

𝑙𝑛 (
𝐾1
𝐿𝜆

+ 1)
 

 

(4.6) 

Na equação 4.6, T é a temperatura ao nível do sensor [K], K1 é uma constante de calibração 
[W/(m2 sr µm)], K2 é outra constante de calibração [K] e Lλ é a radiância espetral ao nível do 
sensor [W/(m2 sr µm)] [Chander et al., 2009]. A equação 4.6, no caso imagens do sensor TIRS 
foi aplicada às duas bandas térmicas, bandas 10 e 11, e nas imagens de ETM+ à banda 6, 
resultando em imagens de temperatura do solo. O último procedimento a aplicar no cálculo dos 
valores de temperatura foi a sua conversão de graus Kelvin [K], obtidos a partir da equação 
4.6, em graus Celsius segundo a equação 4.7: 

 TCelsius = T − 273.15    (4.7) 

onde 𝑇𝐶𝑒𝑙𝑠𝑖𝑢𝑠 é a temperatura do solo em graus Celsius [ºC] e 𝑇 representa a temperatura do 

solo em graus Kelvin [Sammen e Kubaisy, 2014]. 

 

4.3.3 Normalização dos valores de NDVI e de Temperatura do Solo 
entre os sensores ETM+ (Landsat 7) e OLI e TIRS (Landsat 8).  
 

Nos meses de maio e junho de 2013 não estão disponíveis imagens de Landsat 8 com qualidade 
suficiente para se extrair informação para os objetivos deste estudo. As imagens disponíveis 
para estes dois meses estão afetadas por nuvens em grande parte da zona que cobre a lezíria de 
Vila Franca de Xira, impossibilitando a seu uso. A solução adotada passou por utilizar imagens 
de Landsat 7 para os meses em questão (tabela 4.1). Assim, a série temporal é constituída por 
imagens de diferentes sensores. 

Os vários intervalos espectrais que caracterizam as imagens Landsat 7 e Landsat 8 (Tabela 4.2) 
são diferentes entre estes sensores. De modo a normalizar a informação que foi extraída a partir 
das imagens que constituem a série temporal em análise, aplicou-se uma regressão linear aos 
valores de NDVI e de temperatura do solo às imagens de 11 de maio e de 12 de junho com 
base em valores, para estas duas variáveis, extraídos das imagens Landsat 8 em zonas onde não 
se verifica cobertura nebulosa. Os modelos de regressão linear para os valores de NDVI foram 
determinados segundo o seguinte modelo matemático [Ke et al., 2015], equação 4.8: 

 𝑦𝑁𝐷𝑉𝐼_𝐿8 = 𝑎𝑥𝑁𝐷𝑉𝐼_𝐿7 + 𝑏   (4.8) 
 

onde 𝑦𝑁𝐷𝑉𝐼_𝐿8 são os novos valores de NDVI nas imagens de Landsat 8, a e b são os parâmetros 
a estimar e xNDVI L7 são valores de NDVI nas imagens Landsat 7. Do mesmo modo aplicaram-
se os seguintes modelos para os valores de temperatura do solo (equação 4.9): 
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 𝑦𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐿8 = 𝑎𝑥𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐿7 + 𝑏   (4.9) 
 

onde 𝑦𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐿8 representa os valores de temperatura nas bandas térmicas 10 e 11 do 
satélite Landsat 8, a e b os parâmetros a determinar e 𝑥𝑇𝐸𝑀𝑃 𝐿7 são os valores de temperatura 
estimados a partir da banda térmica do satélite Landsat 7.  

As imagens de Landsat 8 utilizadas para obter os modelos de regressão linear datam de 19 de 
maio e 4 de junho (tabela 4.1). Contudo, estas apresentam uma densa cobertura nebulosa na 
zona de estudo, o que impossibilitou a recolha de amostra de pixéis em zonas de cultura. A 
solução passou por selecionar conjuntos de pixéis das respetivas imagens de NDVI e de 
temperatura do solo de zonas sem nuvens, tendo sido a amostra de pixéis recolhida 
maioritariamente em zonas urbanas, de água e de solo exposto (elementos invariantes) [Mahiny 
e Turner, 2007].  

Estabeleceram-se duas épocas distintas, a época I, que corresponde às datas de aquisição de 19 
de maio e 11 de maio, e a época II, que corresponde às datas de 4 de junho e 12 de junho. Em 
cada uma das duas épocas foram obtidos modelos de regressão com a amostra de pixéis 
recolhida, permitindo estabelecer a correlação e modelos de normalização entre os valores de 
NDVI e de temperatura do solo dos dois pares de imagens em questão. 

Às imagens de NDVI e de temperatura do solo para as datas de 11 de maio e 12 de junho foram 
aplicados os parâmetros a e b de modo a estimar os novos valores destas variáveis, 
normalizados em relação às restantes imagens Landsat 8. Consequentemente, foram 
recalculados os novos valores de Kcb a partir destes novos valores de NDVI para as duas datas 
em questão.  

 

4.4 Processamento de informação do Parcelário Agrícola de Vila 

Franca de Xira.   

 

A informação vetorial relativa ao parcelário de Vila Franca de Xira encontra-se 
georreferenciada no sistema de coordenadas referido na secção 4.1. O primeiro processo 
efetuado no parcelário foi a transformação de coordenadas do seu sistema inicial de modo a 
obter as coordenadas dos polígonos no sistema ETRS89/PT-TM06. De acordo com a zona de 
estudo pretendida, figuras 4.2 e 4.3, delimitaram-se os polígonos inseridos na zona da lezíria e 
em seguida foram selecionados os polígonos correspondentes às culturas mencionadas na 
secção 4.1.1.  
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Analisando as imagens de NDVI e de Kcb, constatou-se que a imagem que apresentou maiores 
valores para estas variáveis data de 7 de agosto. Como descrito na secção 4.3.1, os valores de 
Kcb atribuídos às parcelas correspondem ao valor médio dos pixéis delimitados por estas. 
Através da sobreposição da imagem de NDVI e de Kcb de 7 de agosto com o ficheiro do 
parcelário, numa primeira inspeção visual dos respetivos polígonos, verificou-se que a sua 
geometria não era coincidente com as zonas de maiores valores de NDVI e de Kcb. 
Posteriormente, no estudo fenológico e classificação das culturas, esta situação poderia 
conduzir a resultados errados pelo facto de se considerar pixéis em zonas que foram declaradas 
como vegetação não o sendo. De modo a serem utilizadas apenas as zonas correspondestes a 
vegetação efetuou-se uma edição à geometria dos polígonos do parcelário que se apresentavam 
incongruentes com as zonas de maiores valores de NDVI. Esta edição consistiu, com base na 
imagem de NDVI de 7 de agosto, numa nova definição dos limites das parcelas (Figuras 4.6 e 
4.7), ou na sua eliminação nos casos em que se verificou a quase total ausência de vegetação 
(Figura 4.8). Todo este processamento foi realizado com a aplicação ArcGIS ®.  
 
 

 
Figura 4.6 – Exemplo de parcela editada, que consistiu na sua divisão da parcela original (1) em duas (2), pois continha 

um caminho.  

 

 

 
Figura 4.7 – Exemplo de parcela editada que consistiu na redefinição da parcela original (1) num novo polígono (2), pela 

ausência de vegetação em grande parte da parcela. 
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Figura 4.8– Exemplo de parcela de Tomate editada, que consistiu na sua eliminação de (1) para (2) pela quase total 
ausência de vegetação.  

 

 

4.5 Estudo do comportamento fenológico das culturas. 

A caracterização dos vários estados do ciclo fenológico das culturas e as respetivas durações 

foram determinadas através das curvas de coeficiente cultural basal (Kcb), ver Figura 3.4. O 

primeiro procedimento efetuado foi a estimação para cada parcela do respetivo valor de Kcb 

para cada uma das datas de aquisição das imagens. De seguida, e com esta base nesta 

informação foram geradas as curvas de Kcb para cada cultura. Nas secções 4.5.1, 4.5.2 

encontram-se descritos com maior detalhe os procedimentos anteriormente referidos.  

 

4.5.1 Estimação de valores de Coeficiente Cultural Basal por parcela. 
 

Para a estimação dos valores de Kcb por parcela foi desenvolvida uma toolbox na aplicação 
ArcGIS ®, com recurso à ferramenta ModelBuilder (consultar Anexo A). Os valores estimados 
por parcela correspondem à média dos pixéis delimitados pelos polígonos do parcelário 
previamente editados que definem as zonas de cultura. O objetivo da criação desta toolbox foi 
estruturar a informação necessária para a determinação das curvas de Kcb das várias culturas 
em análise, através da criação do atributo dos valores de Kcb por parcela no ficheiro shapefile 
do parcelário. Na Figura 4.9 encontram-se esquematizadas as operações implementadas na 
toolbox desenvolvida.  

De acordo com a Figura 4.9, a toolbox criada tem como parâmetros de entrada os ficheiros 
shapefile com os polígonos editados do parcelário e os ficheiros matriciais resultantes do 
cálculo do Kcb. Como dados de saída foram gerados ficheiros shapefile para cada uma das 
datas de aquisição das imagens contendo a informação do parcelário proveniente do ficheiro 
de entrada acrescido do atributo Kcb. A toolbox é constituída por duas partes (Figura 4.9, 
Anexo A). A primeira consiste na inserção dos ficheiros de entrada e na determinação dos 
valores de Kcb médios para cada uma das parcelas, gerando uma tabela com os resultados para 
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esta variável; a segunda compreende a junção desta tabela ao ficheiro do parcelário de modo a 
obter um shapefile que reúne toda a informação para a caracterização fenológica das culturas. 

 
Figura 4.9 – Fluxograma de esquematização das operações envolvidas na toolbox. 

 

4.5.2 Determinação das curvas fenológicas das culturas.  
 

A determinação das várias fases de desenvolvimento das culturas, com recurso aos ficheiros 
shapefile anteriormente gerados, foi realizada seguindo duas metodologias diferentes: 

 Determinação da curva média, mínima e máxima de Kcb (metodologia 1). Estas curvas 
foram estimadas tendo em conta o valor médio, mínimo e máximo de Kcb da amostra 
de parcelas das respetivas culturas. Esta metodologia tem como objetivo extrair o valor 
de Kcb para os diversos períodos fenológicas a partir do valor médio em cada data. 

 Amostragem das curvas de Kcb por parcela (metodologia 2). Para cada uma das 
parcelas foram determinadas as respetivas curvas de Kcb para cada tipo de cultura, 
apresentando a tendência de comportamento fenológico por parcela. Esta segunda 
metodologia tem como objetivo avaliar o comportamento das diversas parcelas em 
estudo. 

Ambas as metodologias foram implementadas através de uma rotina em MATLAB®. Esta tem 
como ficheiros de entrada os ficheiros shapefile gerados pela toolbox descrita na secção 4.5.1 
criando, por representação gráfica, as curvas de Kcb da vegetação ao longo da época de cultura, 
sendo estes os resultados de saída. Na Figura 4.10 encontra-se o fluxograma de operações 
efetuadas nesta rotina. 
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A estimação das durações (em número de dias) de cada um dos períodos fenológicos das 
culturas em questão foi realizada tendo em conta a data de aquisição das imagens e a análise 
dos valores de Kcb obtidos nas respetivas datas que marcam a transição entre os diferentes 
períodos fenológicos. Valores tabelados por Allen et al. [1998] foram utilizados para analisar 
as durações obtidas para cada um dos períodos fenológicos.  

Os valores de Kcb tabelados para os diversos tipos de culturas em estudo foram também 
analisados de forma a validar as curvas de Kcb obtidas pelas duas metodologias anteriormente 
descritas. Esta análise pretendeu estabelecer a comparação destes valores com os valores de 
Kcb estimados de modo a determinar a respetiva curva para cada uma das culturas. Com base 
nestes resultados determinaram-se os valores de Kcb da data de começo dos períodos inicial, e 
intermédio e a data de final da época de cultura para a estimação das necessidades de rega.  

 

 
Figura 4.10– Fluxograma de esquematização das operações envolvidas na determinação das curvas de Kcb. 

 

4.6 Estimação das necessidades de rega.  

A estimação das necessidades de rega foi realizada com recurso ao modelo de balanço hídrico 

IrrigRotation. Nesta secção é descrito este modelo, a informação de base para a sua utilização 

e o procedimento de cálculo das necessidades de rega.   
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4.6.1 Modelo de balanço hídrico do solo IrrigRotation. 
 

A aplicação IrrigRotation, desenvolvida por Rolim e Teixeira [2008], tem como principal 
funcionalidade a determinação da quantidade de equilíbrio de água no solo de forma contínua 
no tempo através de simulações diárias. Tal é realizado através de um modelo de simulação de 
balanço hídrico do solo e com base na metodologia de cálculo de coeficientes culturais duais, 
descrita na secção 3.6.1.  

Este modelo foi desenhado para a gestão da rega em rotação de culturas, considerando também 
a evaporação do solo no período sem cultura. O modelo IrrigRotation foi concebido também 
para ser integrado com aplicações SIG [Rolim e Teixeira, 2008].  

O modelo de balanço hídrico do solo aplicado é composto por três componentes: o cálculo da 
evapotranspiração cultural, o balanço hídrico e a geração de sequências de culturas de modo a 
determinar as suas necessidades de rega. As necessidades de rega são calculadas tendo em 
consideração a água armazenada no solo na campanha de rega, durante o período sem cultura, 
adotando um reservatório no solo calculado em função da raiz mais profunda da rotação de 
culturas [Rolim e Teixeira, 2008]. A determinação da evapotranspiração cultural implementada 
no modelo IrrigRotation é baseada na seguinte equação (equação 4.10): 

 

 𝐸𝑇𝐶 = (𝐾𝑠𝐾𝑐𝑏 + 𝐾𝑒)𝐸𝑇0 (4.10) 

 

onde ETC é a evapotranspiração cultural [mm/dia], Kcb é o coeficiente cultural basal, Ke é o 
coeficiente de evaporação do solo, Ks é o coeficiente de stress hídrico e ET0  é a 
evapotranspiração de referência [mm/dia] determinada de acordo com a equação 3.3 [Rolim e 
Teixeira, 2008]. Na Figura 4.11 encontra-se representado o fluxograma que descreve o 
princípio de funcionamento do modelo IrrigRotation, bem como a informação de entrada e os 
dados de saída.  

4.6.2 Definição da informação de base para as simulações de balanço 

hídrico do solo  
 

A informação sobre os solos constitui um dos dados necessários à realização das simulações 
de balanço hídrico do solo. Esta informação foi obtida a partir da CSP. A área de lezíria de 
Vila Franca de Xira corresponde na CSP às folhas 390, 391 e 404, sendo a seleção destas folhas 
a primeira operação efetuada no seu processamento. As folhas encontram-se no formato 
coverage, como referido na secção 4.1.2. No entanto, para uma maior facilidade na sua 
utilização e edição, converteram-se as folhas selecionadas para o formato vetorial shapefile e, 
de modo a utilizar um ficheiro único que abrange toda a área de estudo, realizou-se a união das 
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folhas selecionadas. Com o intuito de sobrepor estas folhas da CSP com a informação do 
parcelário foi necessário transformar a sua georreferenciação para o sistema de coordenadas 
ETRS89/PT-TM06, visto esta se encontrar georreferenciada no sistema de coordenadas 
Hayford-Gauss Datum Lisboa Militar. 

 

Figura 4.11 - Fluxograma do modelo de balanço hídrico IrrigRotation [Adaptado de Rolim e Teixeira, 2008]. 

 

Para associar a cada parcela o respetivo tipo de solo realizou-se a operação de intersecção da 

informação vetorial do parcelário com as folhas da CSP, obtendo-se a representação espacial 

do tipo de solo conjuntamente com a informação do parcelário. Após esta operação, verificou-

se a existência de vários tipos de solo numa mesma parcela. De modo a que este seja único por 

parcela optou-se por selecionar o polígono de uso do solo com maior representação em área 

física em cada uma destas. Assim, obteve-se a informação sobre os solos presentes na zona 

em estudo de modo a constituir as combinações cultura/solo necessárias para executar o 
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modelo IrrigRotation. A restante informação relativa aos solos, a profundidade do solo, a 

profundidade evaporável, o teor de água no solo à capacidade de campo e o coeficiente de 

emurchecimento, pode ser consultada no anexo C.  

Com base na informação climática recolhida nas estações meteorológicas da Barragem de 
Magos e de Canha obteve-se a informação climática necessária à realização das simulações no 
modelo IrrigRotation. A partir das variáveis meteorológicas referidas na secção 4.1.1, aquando 
da descrição dos dados climáticos utilizados, obtiveram-se os valores médios, mínimos e 
máximos diários de humidade relativa e de temperatura do ar e os valores médios diários de 
radiação solar e de precipitação.  

A informação sobre as culturas proveio dos valores de Kcb do período inicial, intermédio e 
final da época de cultura, estimados a partir do comportamento fenológico expresso pela 
respetiva curva descrita na secção 4.5 e das respetivas durações destes períodos. Os valores de 
altura das culturas e profundidade radicular máximas e mínimas, fração do solo humedecida 
pela rega  e fração de água utilizável  podem ser consultados no anexo B. 

A opção de rega adotada foi o esquema de rega ótima.  

 

4.6.3 Obtenção das necessidades de rega das culturas.  
 

Com recurso à informação climática, dos solos e das culturas foram determinadas as 

necessidades de rega das culturas. Tal como descrito na secção 4.6.1 e expresso na figura 4.8, 

a estimação das necessidades de rega compreendeu o cálculo da evapotranspiração de 

referência segundo a fórmula de Penman-Monteith (equação 3.2), com posterior cálculo da 

evapotranspiração cultural (equação 4.11), realizando-se seguidamente, o balanço hídrico do 

solo de modo a determinar as necessidades de rega das culturas, operações implementadas na 

aplicação IrrigRotation. 

A informação obtida resultou nos valores da quantidade total de água consumida pela rega em 

cada cultura por tipo de solo durante a época em estudo. Esta informação foi, posteriormente, 

integrada em ambiente SIG com o ficheiro shapefile do parcelário de modo a representar 

espacialmente a quantidade total de água consumida na rega por cada parcela.   

De modo a validar os resultados obtidos para as necessidades de rega, estes foram comparados 

aos valores estabelecidos por Rolim e Teixeira [2008].  
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4.7 Classificação das culturas.   

O procedimento efetuado para a classificação das culturas em estudo é descrito na presente 

secção deste capítulo. Na Figura 4.12 apresenta-se o fluxograma de operações efetuadas para 

a classificação das culturas. Após a definição das classes e dos respetivos dados de treino e de 

validação, primeiramente foram comparados e testados os métodos de classificação 

supervisada de ML e SVM. Seguidamente, procedeu-se à classificação multitemporal das 

culturas com o algoritmo que preliminarmente apresentou os melhores resultados. A 

classificação das culturas foi efetuada utilizando a aplicação ENVI ®.  

 

 

Figura 4.12 – Fluxograma de operações efetuadas para a classificação das culturas. 

 

 

4.7.1 Definição dos dados de treino, dados de validação e criação da 

máscara binária de culturas 

 

Com recurso aos polígonos que representam as parcelas de cada cultura definiram-se os dados 

de treino e de validação. Adotou-se como critério de seleção de dados treino metade do número 

de parcelas e para dados de validação a restante metade. Esta amostra foi selecionada de forma 

aleatória segundo uma amostra estratificada [Congalton e Green, 2009]. De acordo com 

Congalton e Green [2009], deve utilizar-se um mínimo de 50 amostras por classe para definir 
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os dados de treino e validação. Os polígonos representativos que descreveram os dados de 

treino e de validação para cada classe foram utilizados para demarcar as regiões de treino e de 

validação nas imagens, respetivamente. Este número é recomendado para mapas de 

classificação com menos de 12 classes com dimensão inferior a um milhão de acres [Congalton 

e Green, 2009], como o caso do presente estudo.  

De modo a reduzir a confusão na classificação entre os vários tipos de cultura e destes com 
outros tipos de usos do solo, nomeadamente outros tipos de vegetação, aplicou-se uma máscara 
às imagens de modo a delimitar apenas as culturas em estudo (Figura 4.13) [Forkuor et al., 
2014]. Com esta delimitação apenas se consideraram as zonas correspondentes às culturas a 
classificar com objetivo de melhorar a precisão dos resultados. 
 

 

Figura 4.13 - Máscara aplicada às imagens onde a área apresentada a branco corresponde à zona classificada e preto a 
zona não classificada. 

 

4.7.2 Variáveis testadas na classificação. 

 

Numa primeira fase foram testadas algumas combinações de bandas multiespectrais calibradas 

radiometricamente (bandas vermelha, verde, azul, infravermelho próximo e infravermelho de 

comprimento de onda curto) com imagens resultantes do cálculo de NDVI e de temperatura do 

solo de maneira a estimar a melhor combinação de bandas e os melhores parâmetros iniciais 

para os algoritmos de classificação. Na tabela 4.3 encontram-se as combinações de bandas 

testadas para cada um dos métodos de classificação utilizados. 

 
Tabela 4.3 – Combinações de parâmetros utilizadas na classificação das culturas. 

Combinações de Bandas 

Refletâncias multiespectrais + NDVI Refletâncias multiespectrais + NDVI + Temperatura do Solo 
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Os dois métodos de classificação foram testados com a imagem de valores de NDVI mais 

elevados (7 de Agosto) [Long et al., 2013], utilizando as bandas multiespectrais calibradas e 

as imagens de temperatura do solo. Cada um destes métodos foi aplicado com as duas 

combinações de bandas separadamente com objetivo de averiguar qual o método e qual a 

combinação que devolvia os melhores resultados na classificação das culturas.  

 

4.7.3 Classificação segundo os métodos máxima verosimilhança (ML) 

e máquina de suporte vetorial (SVM).  
 

O método de ML foi aplicado sem um valor limite mínimo de probabilidade de um determinado 

píxel pertencer a uma determinada classe. Este procedimento deveu-se ao facto da totalidade 

dos polígonos disponíveis no parcelário das culturas a classificar terem sido utilizados para a 

definição de dados de treino e de validação. Para além deste motivo, a mascara aplicada às 

imagens permitiu que todas as classes em estudo possuíssem dados de treino [Richards e Jia, 

2006]. Deste modo todos os pixéis da imagem delimitados pela máscara foram classificados.  

Antes da aplicação do método SVM realizou-se a segmentação das imagens por deteção de 

fronteiras. Deste modo, este método classificou as culturas através de uma análise orientada 

por objetos. A imagem foi segmentada com recurso às bandas multiespectrais e à banda 

sintética de NDVI. Posteriormente, este método foi testado recorrendo a diversos parâmetros: 

radiométricos (valores médios, de desvio-padrão, mínimo e máximo), textura (valores médios, 

de variância, entropia e alcance) e de forma (área, tamanho, compacidade e circularidade). 

Estes parâmetros foram aplicados a todas as bandas utilizadas para cada uma das combinações 

testadas. A função de kernel utilizada foi a função RBF. Os valores de penalização e de largura 

de kernel utilizados foram 100 e 0.03, respetivamente. Do mesmo modo que no método de ML, 

a máscara permitiu que todos os objetos delimitados por esta fossem classificados (limite 

mínimo de probabilidade igual a 0) e que todas as classes possuíssem dados de treino.  

 

4.7.4  Avaliação da qualidade das classificações. 
 

Após a classificação de cada imagem, a avaliação da sua qualidade foi efetuada com recurso à 

análise da matriz de confusão. Com base nesta foram analisados outros indicadores que 

avaliam a qualidade das classificações efetuadas, tais como a precisão global, a precisão de 

produtor, a precisão do utilizador e o índice Kappa. Estes indicadores foram utilizados como 
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meio de comparação entre os vários métodos de classificação testados, bem como na avaliação 

da precisão da classificação multitemporal das culturas. 

 

4.7.5 Classificação multitemporal. 

 
A classificação multitemporal das culturas foi realizada com o método e com a combinação de 

bandas que obteve melhores resultados. Este processo consistiu na classificação das culturas 

com o incremento da combinação de bandas das várias imagens utilizadas neste estudo.  
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5. Análise e Discussão de Resultados 

Ao longo do presente capítulo são apresentados os principais resultados da metodologia 

aplicada neste estudo. Ao longo das suas secções é realizada uma análise das curvas Kcb 

(secção 5.1), dos resultados da estimação das necessidades de rega (secção 5.2) e dos resultados 

da classificação das culturas (secção 5.3).  

 

5.1. Caracterização fenológica das culturas.  

 

Nesta secção são apresentadas curvas de Kcb obtidas com base nos valores de NDVI para cada 

uma das culturas através das duas metodologias aplicadas para a sua obtenção.  

Como referido na secção 4.5.2, as curvas de Kcb e as durações de cada período fenológico 

obtidas foram comparadas com os valores de Kcb e com as durações tabelados por Allen et al. 

[1998]. Estes valores tabelados são globalmente utilizados para a determinação da 

evapotranspiração cultural, os quais são necessários à estimação das necessidades de rega das 

culturas, representando valores teóricos de referência para boas práticas de gestão agrícola e 

em condições climáticas características da zona mediterrânica. Na Tabela 5.1 encontram-se os 

valores de referência para o Kcb e na Tabela 5.2 os valores de referência para as durações dos 

vários períodos fenológicos das culturas em estudo.  

Tabela 5.1– Valores tabelados por Allen et al. [1998] do Kcb para o período inicial, intermédio e de senescência para as 
culturas em estudo. 

Cultura Kcb Inicial Kcb Intermédio Kcb Senescência 

Arroz 0.15 1.15 0.70 

Milho 0.15 1.15 0.50 

Tomate 0.15 1.10 0.60 

Milho Silagem 0.15 1.15 - 

Melão 0.15 1.00  0.70  

Forrageiras para Silagem 0.30 0.80 - 

 

Tabela 5.2– Valores tabelados por Allen et al. [1998] para a duração do período inicial, desenvolvimento rápido, 
intermédio e de senescência para as culturas em estudo. 

Cultura 
Duração  

Inicial (dias) 

Duração 
desenvolvimento 

rápido (dias) 

Duração 
Intermédio 

(dias) 

Duração 
Senescência 

(dias)  

Arroz 30 30 60 30 

Milho 20 25 25 10 

Tomate 30 40 45 30 

Milho Silagem 20 25 25 - 

Melão 25 35 40 20 

Forrageiras para Silagem 10 20 - - 
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5.1.1. Curvas de coeficiente cultural basal - Metodologia 1. 

Ao longo desta subsecção são analisados os resultados para cada umas das culturas em estudo 

obtidos através da aplicação da metodologia 1, descrita na secção 4.5.2. Na Figuras 5.1 estão 

representadas as curvas de valores médios, mínimos e máximos de Kcb obtidas para cada uma 

das culturas. Cada um dos pontos que descrevem uma curva representa os valores médios, 

mínimos e máximos de Kcb para cada uma das datas em estudo.  

 

Determinação das fases fenológicas e respetivas durações 

 

As curvas de valores médios, mínimos e máximos de Kcb das culturas de arroz, milho, tomate, 

melão, milho silagem e forrageiras para silagem apresentam-se na Figura 5.1. Os resultados 

apresentados para estas culturas mostram que as respetivas curvas de valores mínimos, médios 

e máximos apresentam, na sua generalidade, um comportamento semelhante à curva teórica de 

Kcb, sendo possível a identificação dos quatro estádios fenológicos. 

Da análise da Figura 5.1 definiram-se as fases fenológicas das culturas. Numa primeira análise, 

com exceção da cultura de melão, verifica-se que para as primeiras datas em estudo, as três 

curvas apresentam comportamentos muito diferentes entre si. Pela análise das três curvas, em 

particular da curva de valores mínimos, constata-se que o início do período inicial tenha 

ocorrido aproximadamente a 11/05/2013, tendo o seu fim próximo de 12/06/2013 (DOY=163). 

Entre a primeira data (17/04/2013, DOY=107) e 11/05/2013 (DOY=131), verifica-se a 

ocorrência de valores elevados de Kcb que possivelmente indicam a existência de vegetação 

remanescente de culturas da época anterior no terreno antes de este ser trabalhado para o início 

da plantação/sementeira da cultura seguinte [Café et al., 2008]. No caso da cultura de melão as 

três curvas apresentam um comportamento muito semelhante entre as três curvas para estas 

duas datas, indicando que o seu período inicial possa ter ocorrido entre 11/05/2013 e 

12/06/2013.  

Durante os meses de abril e maio de 2013, o número de imagens disponíveis é reduzido devido 

à grande cobertura nebulosa que estas apresentam. Perante os resultados obtidos e a ausência 

de mais informação, a estimação da data de início do período inicial e da respetiva duração 

tornou-se pouco precisa.  

A fase de desenvolvimento rápido teve o seu início entre 12/06/2013 e 20/06/2013 e terminou 

próximo de 22/07/2013 (DOY=203) a 07/08/2013. O período intermédio, provavelmente, teve 
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o seu início entre 22/07/2013 e 07/08/2013 (DOY=219), prolongando-se até 08/09/2013 

(DOY=251) para as culturas de arroz e tomate.  

a) Arroz 

 

b) Milho 

 
c) Tomate 

 

d) Melão 

 
e) Milho Silagem

 

f) Forrageiras para Silagem

 
Figura 5.1– Curvas dos valores médios, mínimos e máximos de Kcb obtido a partir dos valores de NDVI para as culturas 

de arroz (a), de milho (b), tomate (c) e melão (d), milho silagem e) e forrageiras para silagem (f). 

 

Para as culturas de tomate e melão, as curvas para este período não aparentam ter um período 

de estabilização dos valores de Kcb. Este comportamento é mais notório nas curvas de valores 

mínimos e médios, apresentando uma diminuição dos valores de Kcb após a data do fim de 

crescimento rápido. Os valores máximos indicam um período de valores de Kcb relativamente 
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constante entre 22/07/2013 e 08/09/2013, pelo que, possivelmente o período intermédio destas 

culturas esteja compreendido entre estas duas datas. Na cultura de milho silagem, através dos 

seus valores máximos e médios conclui-se que o seu período intermédio se encontra delimitado 

pelas datas 22/07/2013 e 08/09/2013 A cultura de milho silagem é caracterizada pela 

inexistência de período de senescência, terminando o seu ciclo fenológico no período 

intermédio. Esta situação é apenas verificada pelos respetivos valores máximos.   

Os valores de Kcb obtidos de 08/09/2013 a 24/09/2013, de um modo geral, apresentam uma 

diminuição, definindo a fase de senescência das culturas. Verifica-se que, a partir de 

24/09/2013, algumas parcelas de milho e melão começam a apresentar novamente valores mais 

elevados de Kcb, o que poderá se poderá dever ao surgimento de nova vegetação após a 

colheita das culturas.  

A cultura de forrageiras para silagem apresenta resultados que não se encontram de acordo 

com a curva teórica de Kcb. Destes não é possível estabelecer um comportamento padrão para 

as fases fenológicas. A delimitação dos diversos períodos fenológicos não foi possível perante 

a análise das curvas de valores médios, mínimos e máximos. 

A dificuldade em definir as datas fenológicas para as culturas em estudo deveu-se 

essencialmente ao facto de as três curvas apresentarem comportamentos diferentes entre si, 

tendo um desvio da curva teórica de Kcb, o que dificulta a sua comparação com os valores de 

duração de referência tabelados por Allen et al. [1998] para cada um dos períodos fenológicos. 

 

Determinação dos valores de Kcb para cada Fase Fenológica 

 

De modo a avaliar os resultados dos valores de Kcb obtidos por esta metodologia, às respetivas 
curvas de valores médios, mínimos e máximos foram sobrepostas as curvas dos valores 
teóricos de Kcb estabelecidos por Allen et al. [1998]. As durações estabelecidas para a curva 
dos valores de referência foram determinadas através as datas anteriormente referidas. Na 
Figura 5.2 encontra-se representada a preto a curva de Kcb teórica dos valores de Kcb para as 
culturas de arroz, milho, tomate, melão e milho silagem.   

Allen et al. [1998] referem que os valores de Kcb observados não devem apresentar uma 
diferença superior a 0.2 em relação aos valores de referência. Na Tabela 5.3 encontram-se as 
diferenças, em valor absoluto, estimadas entre os valores de referência e os valores máximos, 
mínimos e médios em relação aos valores do período inicial (a 11/05/2013), intermédio (a 
22/07/2013) e de senescência (a 24/09/2013) das culturas em questão. 
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Os valores obtidos para o Kcb no período inicial apresentam variações elevadas, estando 

desajustados com os seus valores de referência. Apenas a cultura de milho apresenta um valor 

médio próximo do de referência para este período. Relativamente ao período intermédio, 

verifica-se que a diferença na data estabelecida não é muito elevada. Para as restantes culturas, 

nenhum dos seus valores (médios, máximos ou mínimos) se apresenta coerentes com o 

respetivo valor de referência para o período de senescência.  

 

Tabela 5.3 – Diferenças entre os valores os valores de Kcb obtidos e os valores tabelados por Allen et al. [2006]. 

  Arroz Milho Tomate Milho Silagem Melão 

Inicial 

Mínimo 0.55 0.17 0.17 0.34 0.18 
Médio 0.12 0.01 0.07 0.25 0.08 

Máximo 0.21 0.63 0.34 0.96 0.05 

Intermédio 

Mínimo 0.55 0.43 0.35 0.35 0.11 

Médio 0.18 0.16 0.04 0.22 0.01 

Máximo 0.03 0.03 0.08 0.03 0.12 

Senescência  

Mínimo 0.55 0.41 0.43 - 0.27 
Médio 0.10 0.19 0,12 - 0.11 

Máximo 0.32 0.26 0.30 - 0.08 

 

Ao analisar a Figura 5.2, verificou-se que as culturas de tomate e melão apresentam um valor 

médio inicial muito próximo do valor de Kcb esperado para o período intermédio. No entanto, 

como referido anteriormente, as suas curvas de Kcb médio não apresentam um comportamento 

típico de Kcb para a fase final do período intermédio. Dado isto, constata-se que este método 

não traduziu fielmente o comportamento fenológico esperado através das curvas obtidas. No 

caso da cultura de melão, as curvas indicam diferenças mais baixas em comparação com as 

restantes culturas, na quase totalidade dos seus estados fenológicos. No entanto, durante o 

período de senescência, as diferenças obtidas para esta cultura apresentam valores 

consideráveis.  

Analisando a Tabela 5.3 observa-se que na generalidade das culturas o valor do Kcb médio, 

para o período intermédio, encontra-se dentro do valor da diferença estabelecida por Allen et 

al. [1998]. Verifica-se, por exemplo na cultura de milho, que os valores de referência para o 

período inicial aproximam-se do valor médio, enquanto no período intermédio estes se ajustam 

melhor ao valor máximo, tal como na cultura de milho silagem. Este comportamento mostra 

que não se consegue caracterizar todos os vários períodos fenológicos apenas pela sua 

tendência média. 
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a) Arroz 

 

b) Milho 

 
c) Tomate 

 

d) Melão 

 
e) Milho Silagem 

 
Figura 5.2 – Curva de Kcb teórica (valores tabelados) para as culturas de arroz (a), milho (b), tomate (c), melão e (d) milho 

silagem (e) sobreposta às curvas de valores médios, mínimos e máximos de Kcb obtidas a partir dos valores de NDVI. 

 

Pela análise de resultados conclui-se que, o estudo do comportamento fenológico apenas 

recorrendo aos valores médios pode revelar-se insuficiente. No entanto, o facto de na maioria 



Utilização de Imagens de Deteção Remota para Monitorização das Culturas e Estimação das Necessidades de Rega 

 

   55 

 

das culturas estudadas, os valores mínimos e máximos apresentarem diferenças muito elevadas 

reforça a necessidade de uma análise mais cuidada dos resultados. 

Para a cultura de forrageiras para silagem, as respetivas curvas obtidas apresentam um 

comportamento muito diferente da curva teórica de Kcb, o que não permitiu a comparação dos 

seus valores com os respetivos valores de referência.   

A análise das curvas dos valores médios, mínimos e máximos dos valores de Kcb obtidas para 

cada uma das culturas estudadas permitiu retirar algumas conclusões acerca desta primeira 

metodologia. Nas diversas culturas o período abrangido pelas datas 11/05/2013 e 12/06/2013 

representa o período inicial de cultura. No entanto, para estes primeiros meses existiam poucas 

imagens disponíveis sem cobertura de nuvens. Esta situação criou um longo período temporal 

com pouca informação, o que conduziu a uma determinação pouco precisa da data de início 

para este período. A maioria das culturas apresentou um comportamento diferente no período 

inicial em relação à curva teórica, que aliado à pouca informação tornou a determinação do 

período inicial bastante difícil. A utilização de duas imagens por mês (16 dias de resolução 

temporal), para o período temporal entre os meses de junho a setembro, permitiu uma melhoria 

na determinação dos períodos fenológicos. No entanto, a distinção entre os diferentes períodos 

revelou-se uma tarefa difícil devido ao comportamento anómalo de algumas culturas em 

relação à curva teórica de Kcb. Como se verificaram grandes diferenças entre os valores médios 

de Kcb em comparação com os valores tabelados por Allen et al. [1998], nomeadamente no 

período inicial e de senescência, estas não permitiram a extração de valores para a construção 

da curva de Kcb de uma forma direta que caracterize os vários estádios fenológicos das 

culturas.  

 

5.1.2. Curvas de Coeficiente Cultural Basal - Metodologia 2. 

 

Ao longo desta subsecção são analisados os resultados para cada umas das culturas em estudo 

obtidas através da aplicação da metodologia dois para a determinação das curvas de Kcb. Nas 

Figuras 5.3 a 5.5 estão representadas, para cada parcela, as curvas de Kcb das respetivas 

culturas. 

 

Determinação das Fases Fenológicas e respetivas durações 

A análise das curvas obtidas utilizando a segunda metodologia (Figura 5.3), proporcionou a 

obtenção de resultados diferentes dos obtidos com a metodologia anterior.  
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Em relação ao período inicial verifica-se um número elevado de parcelas com um 

comportamento muito semelhante ao comportamento esperado para esta época entre as datas 

de 11/05/2013 e 12/06/2015, o que não se constatou na metodologia anterior com exceção da 

cultura de melão. Assim, possivelmente, para estas culturas o seu período inicial encontra-se 

compreendido por estas duas datas, de acordo com as datas das imagens que permitiram extrair 

esta informação. Contudo, um maior número de imagens possibilitaria uma melhor estimação 

da data de início de plantação/sementeira, devido aos valores elevados de Kcb verificados a 

17/04/2013.  

Quanto às restantes fases fenológicas verifica-se um comportamento fenológico muito 

semelhante entre a maioria das parcelas nas várias fases da curva de Kcb. Analisando as curvas 

obtidas, é notória a transição entre os vários períodos fenológicos, visto a maioria das parcelas 

ter um comportamento homólogo. 

 O período de desenvolvimento rápido parece estar compreendido entre 12/06/2013 e 

22/07/2013. Em comparação com os resultados obtidos pela metodologia 1, a curva de valores 

mínimos aparentava que este período terminava mais tarde, principalmente para a cultura de 

arroz, o que possivelmente se pode ter devido a diferentes datas de sementeira/plantação para 

esta cultura [Café et al., 2008]. Com estes resultados, verificou-se que esta situação apenas 

ocorreu num reduzido número de parcelas. 

Posteriormente, o período intermédio parece estar delimitado pelas datas de 22/07/2013 e 

08/09/2013. Após esta data, seguiu-se o período de senescência, com início após 08/09/2013 e 

término a 24/09/2014.  

Segundo os resultados obtidos, a possível aplicação de diferentes práticas agrícolas pode ter 

originado que um número de parcelas tenha apresentado maiores diferenças entre os valores 

observados de Kcb nas diversas fases do ciclo da cultura [Café et al., 2008] e os valores da 

curva teórica de Kcb, como verificado na Figura 5.3 e nos resultados obtidos pela metodologia 

anterior.  

Respeitante à cultura de tomate, apesar de um comportamento regular entre as parcelas, 

constata-se uma grande quantidade destas com um início do período de crescimento rápido 

mais cedo que as restantes, o que conduziu também a períodos de senescência antecipados. Ao 

contrário da metodologia anterior, estes resultados permitem uma melhor identificação do 

período intermédio para esta cultura. A maioria das parcelas apresenta datas de transição entre 

os vários períodos fenológicos muitos semelhantes às culturas de arroz, milho e melão.  
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A cultura de melão já tinha apresentado resultados congruentes com a curva de Kcb teórica na 

generalidade dos seus períodos fenológicos na metodologia 1. A análise da Figura 5.3 veio 

confirmar os resultados obtidos anteriormente.  

a) Arroz  

 

b) Milho 

 
c) Tomate 

 

d) Melão 

 
e) Milho Silagem 

 

f) Forrageiras para Silagem  

 
 

Figura 5.3 - Curvas de Kcb obtidas através dos valores de NDVI para cada parcela das culturas de arroz (a), milho (b), 
tomate (c), melão (d), milho silagem (e) e forrageiras para silagem (f). 
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Esta apresenta-se relativamente bem definida nos períodos inicial, de desenvolvimento rápido 

e intermédio. Para esta cultura verifica-se para algumas parcelas um período de senescência 

mais precoce, tal como verificado anteriormente. No entanto, esta situação verifica-se apenas 

para uma minoria de parcelas, tendo as restantes parcelas um período intermédio com um 

comportamento mais próximo da curva típica de Kcb. 

A cultura de milho silagem apresenta algumas parcelas semelhantes à curva expressa na Figura 

3.4. No entanto, verifica-se a existência de parcelas com um comportamento irregular ao longo 

da época de cultura que dificultam a caracterização dos estados fenológicos, sendo estas as que 

podem ter originado os maus resultados aquando da determinação da curva de valores médios, 

mínimos e máximos de Kcb. Apesar do milho silagem apresentar senescência em algumas 

parcelas após dia 08/09/2013, este não é um comportamento típico para esta cultura, tal como 

referido anteriormente, dado ser colhido quando se encontra no seu maior estado de 

desenvolvimento. Neste caso, o seu ciclo fenológico termina próximo de 08/09/2013, 

coincidindo com o fim do período intermédio.  

Da análise da Figura 5.3 é notória a desigualdade do comportamento das parcelas da cultura 

de forrageiras para silagem com a curva teórica de Kcb. Contrariamente às restantes culturas, 

estas não apresentam um comportamento regular entre si. A totalidade das parcelas desta 

cultura não permite estabelecer qualquer padrão entre elas, não se verificando uma tendência 

homogénea do seu comportamento ao longo da época de cultura. O número bastante reduzido 

de parcelas em relação às restantes culturas condicionou o estabelecimento de um padrão mais 

rigoroso para as suas fases fenológicas. Neste caso, e analogamente aos resultados obtidos na 

metodologia anterior, não foi possível determinar datas dos períodos fenológicos nem um 

comportamento que permita extrair valores de referência para o valor de Kcb para cada um dos 

seus períodos fenológicos.  

As datas anteriormente estabelecidas para a demarcação de cada um dos períodos fenológicos 

das culturas permitiram determinar as respetivas durações, mostrando resultados mais 

favoráveis em relação à primeira metodologia. As durações determinadas (Tabela 5.4), em 

comparação com os valores indicados na Tabela 5.2, mostram-se semelhantes apesar de 

diferenças ligeiras. Estas diferenças podem dever-se, principalmente, à fraca resolução 

temporal (aproximadamente a cada 16 dias) das imagens disponíveis para a realização do 

estudo. Contudo, os valores de referência para a duração dos períodos fenológicos foram 

determinados para condições climáticas comummente verificadas e práticas agrícolas 

utilizadas globalmente [Allen et al., 1998], condições estas que poderão não corresponder 

exatamente às condições verificadas na área em estudo. O intervalo temporal de 16 dias entre 
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imagens consecutivas originou durações idênticas para cada uma das fases fenológicas para 

todas as culturas.  

 

Tabela 5.4 – Durações para os períodos fenológicos.  

Período Fenológico Inicial 
Desenvolvimento 

Rápido 
Intermédio Senescência 

Duração 32 40 48 16 

 

Determinação dos valores de Kcb para cada Fase Fenológica 

 

De modo a avaliar os resultados de Kcb obtidos por esta segunda metodologia, foi sobreposta, 
às curvas obtidas para cada cultura, a curva dos valores teóricos de Kcb estabelecidos por Allen 
et al. [1998] com as durações estimadas anteriormente (Tabela 5.4). Na Figura 5.4 encontra-se 
representada a preto a curva de Kcb teórica para as culturas de arroz, milho, tomate, milho 
silagem e de melão. Através da análise da Figura 5.4, a perceção de uma tendência generalizada 
do comportamento das parcelas em torno dos valores de referência para o Kcb, mostra uma 
boa adequação dos resultados obtidos.  

Verifica-se, principalmente nas culturas de arroz, milho e tomate, que um grande número de 

parcelas se encontra com valores próximos da curva teórica de Kcb em todos os períodos 

fenológicos. Reforça-se, assim, a afirmação de que poucas observações podem inviabilizar a 

obtenção de um comportamento regular para o estudo fenológico das culturas, tal como 

sucedido com a cultura de forrageiras para silagem.  

Na primeira metodologia constatou-se que, em alguns períodos, os valores médios adequavam-

se aos valores de referência, enquanto que para outros períodos eram os valores máximos, não 

permitindo retirar conclusões apenas com os valores médios, apesar destes se apresentarem 

dentro da tolerância do valor de 0.2 para a diferença entre os valores observados e os valores 

teóricos. Na segunda metodologia a sobreposição da curva teórica com os valores observados 

permite retirar um comportamento fenológico para todos os períodos a partir de uma tendência 

semelhante apresentada pela maioria das parcelas. Esta situação também revela a necessidade 

de uma análise à totalidade das parcelas em estudo e não apenas ao valor médio.  

Na metodologia anterior constatou-se uma boa adequação do valor médio de Kcb para o início 

do período intermédio das culturas de melão e tomate. No entanto as curvas não mostravam 

um comportamento semelhante à curva teórica de Kcb para a fase final deste período. Estes 
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segundos resultados mostram, para além de uma boa adequação ao valor de referência, um 

comportamento semelhante à curva esperada.  

a) Arroz 

 

b)  Milho 

 
c)  Tomate

 

d) Melão 

 
e) Milho Silagem 

 

f) 
 

 

Figura 5.4 – Curva de Kcb teórica (valores tabelados) para as culturas de arroz (a), milho (b), tomate (c), melão (d) e milho 
silagem (e) e respetiva indicação dos períodos fenológicos (f) sobreposta às curvas de Kcb obtidas a partir dos valores de 

NDVI. 

 

Verifica-se que os valores de Kcb teóricos, Tabela 5.1, encontram-se próximos da gama de 

valores de Kcb obtidos em cada período fenológico para cada uma das culturas. A análise da 
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totalidade das curvas demonstrou existir uma minoria das parcelas que apresenta valores de 

Kcb muito diferentes do esperado, introduzindo os desvios elevados na metodologia 1. Deste 

modo, pode assumir-se que o valor de Kcb de referência se adapta aos valores de Kcb obtidos, 

podendo ser utilizados para o estudo fenológico das culturas e para a determinação das 

necessidades de rega.  

 

Os resultados obtidos pela segunda metodologia permitem retirar algumas conclusões. De 

acordo com a Figura 5.3, as culturas de arroz, tomate, milho e melão obtiveram, de um modo 

geral, um comportamento fenológico muito semelhante. No entanto, a análise desta figura 

permitiu concluir que nem todas as parcelas de uma mesma cultura apresentavam a tendência 

esperada para a curva típica de Kcb, o que pode ter originado os maus resultados na 

metodologia 1. Neste segundo método, a análise da totalidade das parcelas permitiu estabelecer 

uma melhor obtenção das várias datas de transição entre os períodos fenológicos, que na 

metodologia anterior se tinham revelado mais imprecisas. Esta melhoria verificou-se 

principalmente no período de sementeira/plantação, permitindo estabelecer uma tendência 

semelhante para a maioria das parcelas entre as datas iniciais, o que não foi possível com a 

metodologia 1.  

Apesar da metodologia 2 apresentar resultados positivos em relação à determinação dos 

estados fenológicos, estes mostraram-se muito semelhantes entre as várias culturas. Este facto 

mostrou que seriam necessárias mais imagens para uma melhor estimação dos vários períodos 

fenológicos, visto as imagens adquiridas pelo sensores dos satélites Landsat terem uma fraca 

resolução temporal. Relativamente ao valor de Kcb para os vários períodos fenológicos, este 

apresentou-se consistente com os respetivos valores teóricos, mostrando que estes se 

encontram dentro do intervalo de valores obtidos para cada cultura. A consistência dos 

resultados pode ter sido influenciada pelo número de amostras de cada cultura. O facto de a 

cultura de forrageiras para silagem apresentar um baixo número de parcelas mostrou que não 

foi possível retirar quaisquer conclusões acerca do seu comportamento fenológico. Da 

aplicação da metodologia 2, conclui-se ser necessário considerar um número elevado de 

parcelas para se obter a tendência média do comportamento fenológico das culturas, 

verificando-se que quando apenas se dispõe de poucas parcelas, como no caso das forrageiras 

para silagem, os resultados obtidos poderão não ser conclusivos. 
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5.1.3 Fenologia das Culturas  

 

A boa adequação das curvas de Kcb obtida com a segunda metodologia com os valores teóricos 
permitiu a sua utilização no estudo fenológico das culturas. As durações estimadas a partir da 
data de aquisição das imagens são apresentadas na Tabela 5.4.  

Os valores de Kcb e a duração temporal para cada uma das fases fenológicas para as culturas 
de arroz, milho, tomate estão representados na Tabela 5.5, e para as culturas de milho silagem 
e melão na Tabela 5.6.  

Os valores de Kcb para o período inicial, intermédio e de senescência e para as respetivas 

durações das fases das culturas indicados nas tabelas 5.5 e 5.6 foram os utilizados para a 

estimação das necessidades de rega através do modelo IrrigRotation.  

 

Tabela 5.5 – Valores de Kcb para cada fase fenológica e respetiva duração para as culturas de arroz, milho e tomate. 

Período Fenológico 
Arroz Milho Tomate 

Kcb 
Duração 

(dias) 
Kcb 

Duração 
(dias) 

Kcb 
Duração 

(dias) 
Período 
Inicial 

0.15 32 0.15 32 0.15 32 

Período de Crescimento 
Rápido 

- 40 - 40 - 40 

Período 
Intermédio 

1.15 48 1.15 48 1.10 48 

Período de 
Senescência 

0.70 16 0.50 16 0.60 16 

 

Tabela 5.6 – Valores de Kcb para cada fase fenológica e respetiva duração para as culturas milho silagem e melão. 

Período Fenológico 
Milho Silagem Melão 

Kcb Duração (dias) Kcb Duração (dias) 
Período 
Inicial 

0.15 32 0.15 32 

Período de Crescimento 
Rápido 

- 40 - 40 

Período 
Intermédio 

1.15 48 1.0 48 

Período de 
Senescência 

- - 0.70 16 
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5.2 Necessidades Hídricas de Regadio. 

Na atual secção são apresentados os resultados obtidos para as necessidades de rega das 

culturas de arroz, tomate, milho, milho silagem e de melão através da aplicação do modelo de 

balanço hídrico do solo IrrigRotation.  

Um dos resultados obtidos por este modelo, como referido na secção 4.6.3, é o volume de água 

utilizado na rega em cada cultura por tipo de solo. Na Tabela 5.7 encontram-se os valores da 

quantidade total média de água consumida na rega por cada cultura ao longo da época de estudo 

considerada, verificando-se que o arroz é a cultura que apresenta as maiores necessidades de 

rega, sendo o milho silagem a que apresenta os valores mais baixos.  

Na Tabela 5.8 encontram-se os valores da quantidade total de água consumida na rega por cada 

cultura e por cada tipo de solo ao longo da época de estudo considerada.  

 

Tabela 5.7 – Necessidades de rega por cada parcela em cada tipo de cultura. 

Cultura 
Quantidade média de água consumida  

por parcela na Rega (mm) 
Arroz 834.7 

Tomate 608.4 

Milho 625.7 

Milho Silagem 533.7 

Melão 587.6 

 

Rolim e Teixeira [2008] apresentam valores para as necessidades de rega para algumas culturas 

obtidos através da aplicação do modelo IrrigRotation para a região do Alentejo. Os valores 

obtidos no presente estudo, Tabelas 5.8 e 5.9, são concordantes com os obtidos por Rolim e 

Teixeira [2008], e estão dentro da gama de valores normalmente obtidos para as condições 

portuguesas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Utilização de Imagens de Deteção Remota para Monitorização das Culturas e Estimação das Necessidades de Rega 

 

   64 

 

Tabela 5.8 – Valores das necessidades de rega para cada combinação de cultura/tipo de solo.  

Cultura Tipo de Solo2 
Quantidade de água 

consumida na Rega (mm) 

Arroz 
 

Asa 835 

Asa (h,i) 835 

Asac 835 

Assa 834 

Assac 834 

Assac(i) 834 

Caa (i) 835 

Melão 
 

Ac 615 

Ac (i) 615 

Asa 567 

Asac 567 

Caa 567 

Milho 
 

Ac 640 

Alc 662 

Asa 618 

Asac 618 

Asc 652 

Assac 645 

Caa 639 

Caac 639 

 
Milho Silagem 

 

Asa 529 

Asac 529 

Assa 555 

Tomate 

Ac 630 

Ac (h) 630 

Ac (i) 630 

Alc 611 

Asa 600 

Asac 600 

Asc 635 

Assa 600 

Assac 600 

Caa 600 

Caa(i) 600 

Caac 600 

 

____________________________ 

2 No Anexo C é possível verificar a correspondência destas siglas com as designações utilizadas na 

CSP.  
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Na Figura 5.5 encontra-se a representação espacial da quantidade de água consumida por 

parcela, obtida através da integração dos resultados apresentados na Tabela 5.8 com o ficheiro 

do parcelário em ambiente SIG.  

 

Figura 5.5 – Mapa de consumo de água por parcela. 

 

5.3 Classificação das Culturas. 

No decurso desta secção são apresentados e analisados os resultados obtidos no âmbito da 

classificação das culturas. Em primeiro lugar são apresentados e analisados os resultados dos 

métodos de ML e SVM para a classificação das culturas. Após esta primeira análise, 

apresentam-se os resultados para a classificação multitemporal efetuada.  

Numa primeira análise aos resultados devolvidos pelos métodos ML e SVM, verificou-se que 

a cultura de melão apresentou resultados pouco satisfatórios. O baixo número de parcelas que 

esta cultura disponha (sete no total) para dados de treino e de validação não permitiu a obtenção 

de bons resultados, sendo classificada quase na sua totalidade como outras culturas. Os 

resultados obtidos conduziram à exclusão da cultura de melão no processo de classificação de 
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culturas. A cultura de forrageiras para silagem também não foi classificada devido ao número 

muito reduzido de parcelas existente para a definição de dados de treino e validação.  

 

5.3.1 Dados de Treino e de Validação 

 
Na tabela 5.9 encontra-se o número de polígonos que se consideraram como dados de treino e 
dados de validação para cada uma das classes definidas. No presente estudo não foi possível 
recolher pelo menos 50 amostras por cada classe, como recomendado por Congalton e Green 
[2009], devido ao número de parcelas disponibilizadas para tal. Os polígonos utilizados como 
dados de treino e de validação podem ser consultados no Anexo D.  
 

Tabela 5.9 – Número de dados de treino e de validação para cada classe. 

Classes Espectrais 
N.º de parcelas de dados 

de treino 
N.º de parcelas de dados 

de validação 
Arroz 50 45 

Milho 20 19 
Milho para Silagem 6 5 

Tomate 45 40 

 

5.3.2 Método de Máxima Verosimilhança versus Método Máquinas de 

Suporte Vetorial 

 

Na Tabela 5.10 apresentam-se as precisões globais e o índice Kappa obtidos para cada uma 

das combinações testadas com os métodos de ML e SVM (os respetivos mapas podem ser 

consultados no Anexo E). 

Tabela 5.10 – Resultados da precisão global e índice de Kappa. 

Método de 
Classificação 

Precisão Global (%) Índice Kappa (%) 
Combinação de Bandas Combinação de Bandas 

Refletância 
multiespectral 

+ NDVI  

Refletância 
multiespectral + NDVI + 

Temperatura do Solo 

Refletância 
multiespectral 

+ NDVI 

Refletância 
multiespectral + NDVI 
+ Temperatura do Solo 

ML 78.2 84.6 66.7 75.9 

SVM 86.2 87.2 76.8 79.0 

 

Através da análise da tabela anterior, constata-se que os valores obtidos para o índice Kappa 
são superiores a 66% e 76%, respetivamente, para os métodos ML e SVM. Tais valores 
correspondem a classificações com um bom desempenho de acordo com a Tabela 3.1.  
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Verifica-se ainda que, independentemente da combinação de bandas utilizada, o método SVM 
produz melhores resultados que os obtidos com o método de ML, alcançando valores mais 
elevados de precisão global e para o índice Kappa, estando de acordo com os resultados obtidos 
por Devadas et al. [2012] e Jia et al. [2014].  
 
Relativamente às combinações de bandas testadas, a classificação das culturas com a utilização 

das bandas calibradas em conjunto com a banda sintética de NDVI, apresentou piores 

resultados do que a classificação destas bandas acrescida das bandas sintéticas de temperatura 

do solo. Neste caso, a utilização de imagens de temperatura do solo permitiu uma melhoria dos 

resultados, possibilitando uma melhor distinção das culturas, e reduzindo a confusão da 

classificação entre estas. Esta situação verificou-se nos dois métodos testados, sendo mais 

notória no método de ML, tendo o valor da precisão global aumentado em cerca de 6% e o 

valor de índice Kappa em cerca de 9%. Assim, após esta análise constatou-se que o algoritmo 

que proporcionou os melhores resultados foi o SVM, através da utilização das variáveis NDVI 

e temperatura do solo adicionadas às bandas multiespectrais calibradas, apresentando uma 

precisão global de 87% e um valor para o índice Kappa de 79%. 

 

5.3.3 Classificação Multitemporal. 

 

A classificação multitemporal foi realizada com o método SVM, utilizando a combinação de 

bandas multiespectrais e as bandas sintéticas NDVI e de temperatura do solo, com o cálculo 

dos parâmetros radiométricos, de textura e de forma referidos na subsecção 4.7.3. Nas tabelas 

5.11, 5.12 e 5.13 apresenta-se a matriz de contingência do processo de classificação 

multitemporal, os valores da precisão do produtor e utilizador e os valores de precisão global 

e de índice Kappa, respetivamente. Na Figura 5.7 é apresentado o mapa obtido com a 

classificação das culturas.  

Tabela 5.11 – Matriz de Contingência da classificação multitemporal. 

Classe Tomate 
Milho 

Silagem 
Milho Arroz TOTAL 

Precisão do 
Utilizador 

Tomate 96.1 0.0 26.6 0.0 33.1 89.5 

Milho Silagem 0.0 88.2 8.8 0.1 4.7 75.5 

Milho 3.7 0.0 63.2 0.4 9.4 86.1 

Arroz 0.2 11.8 1.4 99.5 52.7 98.7 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

Precisão do 
Produtor 

96.1 88.2 63.2 99.5   
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Tabela 5.12 – Resultados da precisão do utilizador e do produtor da classificação multitemporal. 

Classe Precisão do 
Utilizador (%) 

Precisão do 
Produtor (%) 

Tomate 89.5 96.1 

Milho Silagem 75.5 88.2 

Milho 86.1 63.2 

Arroz 98.7 99.5 

 

Tabela 5.13 – Resultados da precisão global e índice de Kappa da classificação multitemporal. 

Precisão Global 93.3 % 

Índice Kappa 89.1% 

 

 

Analisando as Tabelas 5.11 a 5.13, a classificação das culturas, utilizando a série temporal de 

imagens dos satélites Landsat, apresentou um desempenho Muito Bom (Tabela 3.1), tendo sido 

obtido um índice Kappa de 89%, com uma precisão global de 93%. De uma maneira geral, as 

culturas classificadas apresentam uma precisão do produtor superior a 63% e de precisão do 

utilizador superior a 75 %, demonstrando que as várias parcelas em questão estão relativamente 

bem classificadas. Através de uma análise aos resultados segundo a perspetiva do produtor e 

do utilizador retiraram-se algumas conclusões. Do ponto de vista do produtor pode-se constatar 

o seguinte:  

 96.1 % das parcelas de tomate foram corretamente classificadas, no entanto 3.7% foram 

classificadas como  milho e 0.2% como arroz; 

 88.2 % das parcelas de milho silagem foram classificadas corretamente, enquanto que 

11.2% foram incorretamente classificadas como arroz; 

 A cultura de milho foi a que apresentou o valor mais baixo para a percentagem de 

parcelas bem classificadas (apenas 63.2%), estando 26.6% das parcelas erradamente 

atribuídas ao tomate, 8.8% ao milho silagem e 1.4% ao arroz.   

 Praticamente todas as parcelas de arroz foram corretamente classificadas, em que 

(99.5%) tendo uma pequena percentagem sido erradamente classificada como milho e 

milho silagem.  

 

Estes resultados indicam que a cultura que apresentou piores precisões foi a cultura de milho, 

que no processo de classificação obteve, comparativamente com as restantes, uma menor 

precisão do produtor. Esta apresenta uma maior percentagem de zonas classificadas como 
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outras culturas em relação às restantes classes, sendo classificada erradamente como tomate e 

milho. Contrariamente, a cultura de arroz é classificada corretamente quase na sua totalidade. 

Do ponto de vista do utilizador os resultados indicam o seguinte:  

 89.5 % das parcelas identificadas no mapa como tomate estão corretamente 

classificadas, pertencendo as restantes parcelas na realidade à cultura de milho; 

 75.5% das parcelas identificadas no mapa como milho silagem estão corretamente 

classificadas, sendo as outras na realidade parcelas de milho e arroz; 

 86.1 % das parcelas identificadas no mapa como milho são na realidade milho, sendo 

as restantes parcelas de tomate e de arroz; 

 De entre as parcelas identificadas no mapa como arroz, 98.7 % de arroz são na realidade 

arroz, no entanto as restantes são parcelas com as restantes culturas (milho, milho 

silagem e tomate). 

Novamente, a cultura de arroz devolveu os melhores resultados, indicando que cerca de 99% 

das parcelas de arroz estão corretamente classificadas no mapa. Do ponto de vista do utilizador, 

75.5% de milho silagem foi realmente classificado como milho silagem, apresentando os piores 

resultados comparativamente às restantes culturas.  

De acordo com os resultados obtidos para o comportamento fenológico das culturas (ver secção 

5.1), a data de sementeira/plantação teve início aproximadamente em 11/05/2013. A 

17/04/2013 verificou-se a possível existência de vegetação da cultura anterior através de 

valores elevados de Kcb. De modo a classificar apenas as culturas da época ao qual corresponde 

o ciclo fenológico em estudo, a série de imagens classificada compreendeu a totalidade das 

datas com exceção da imagem de 17/04/2013.   

As precisões globais obtidas ao longo da classificação da série multitemporal encontram-se na 

Figura 5.6. Da análise desta figura verifica-se, de uma forma geral, uma melhoria da precisão 

global da classificação à medida que se adicionam as imagens ao processo de classificação.  

Os valores mais baixos de precisão global são registados nas primeiras imagens, 

correspondendo às datas iniciais da época de cultura. Estes valores possivelmente podem 

dever-se ao baixo desenvolvimento das culturas nesta fase, sendo referentes às datas do período 

inicial das culturas. O aumento do valor da precisão global verifica-se também com o aumento 

do desenvolvimento fenológico da vegetação, estabilizando próximo da data em que as culturas 

apresentam um maior estado de desenvolvimento fenológico e mantendo-se aproximadamente 

constante até à imagem correspondente à última data (Figura 5.6).  
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Figura 5.6– Evolução do valor da precisão global da classificação multitemporal. 

 

No final do processo de classificação da série temporal obteve-se uma precisão global de cerca 

de 93% correspondendo a um aumento da precisão de cerca de 6% em relação à classificação 

preliminar da imagem de 7 de agosto com o método SVM com a utilização das bandas 

multiespectrais com as imagens sintéticas de NDVI e de temperatura do solo. Na Tabela 5.14 

apresentam-se os valores de precisão global e de índice Kappa para a classificação da imagem 

de 7 de agosto.  

 
Tabela 5.14– Resultados da precisão global e índice de Kappa da classificação da imagem de 7 de agosto. 

 

Precisão Global 87.2% 

Índice Kappa 79.0% 

 

Analisando as precisões que cada uma das classes obteve nesta classificação (Tabela 5.15), 

verifica-se uma melhoria nos resultados na classificação da série temporal. As classes milho e 

milho silagem registaram a maior subida do valor das respetivas precisões do produtor e do 

utilizador. Nas culturas de arroz e tomate, apesar de se verificar também um aumento da sua 

precisão na classificação multitemporal, o aumento da precisão não foi tão expressivo quanto 

para as outras duas culturas, uma vez que as primeiras apresentaram resultados bastante 

satisfatórios utilizando apenas a imagem de 7 de agosto na classificação. O uso da série 

temporal na classificação das culturas revelou-se mais vantajoso para as culturas de milho e 

milho silagem, melhorando significativamente o valor das respetivas precisões. No entanto, as 

culturas de arroz e tomate na classificação multitemporal foram classificadas corretamente 
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quase na sua totalidade, mostrando-se também vantajoso na discriminação das parcelas destas 

duas culturas.  

Tabela 5.15– Resultados da precisão do utilizador e do produtor da classificação da imagem de 7 de agosto. 

Classe Precisão do 
Utilizador (%) 

Precisão do 
Produtor (%) 

Tomate 83.9 95.4 

Milho Silagem 47.9 32.3 

Milho 56.5 49.9 

Arroz 98.4 95.8 

 

De seguida é apresentado, na Figura 5.7, um mapa com a classificação das culturas resultante 

da utilização da série temporal de imagens Landsat. Estes resultados podem ainda ser 

consultados em Vilar et al. [em publicação] (consultar Anexo F).  
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Figura 5.7 – Mapa de classificação das culturas. 
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6  Conclusões 

Ao longo deste estudo foram aplicados métodos de DR para a extração de informação para a 
caracterização fenológica de vários tipos de culturas, respetiva estimação das necessidades de 
rega e classificação das diferentes culturas.  

A caracterização fenológica das várias culturas em estudo obtidas pelas diferentes 
metodologias aplicadas para a sua determinação mostraram resultados diferentes. Na primeira 
abordagem os resultados indicaram que as curvas dos valores médios, mínimos e máximos não 
permitiam uma boa determinação do valor de Kcb para as várias fases do ciclo de 
desenvolvimento das culturas. Os resultados apresentaram discrepâncias relativamente aos 
valores de referência publicados por Allen et al. [1998]. A nível geral, a diferença apresentada 
entre as três curvas não permitiu também uma determinação mais rigorosa da transição entre 
os vários estados fenológicos. No entanto, este método permitiu uma melhor distinção entre 
estes para as culturas que apresentavam um comportamento muito semelhante entre as três 
curvas analisadas. A ausência de mais imagens para os primeiros meses em estudo gerou uma 
indeterminação na obtenção dos resultados para o período inicial das culturas, nomeadamente 
na sua delimitação temporal. A análise apenas do valor médio de Kcb revelou-se insuficiente 
para a determinação do valor de Kcb para o início dos períodos inicial, intermédio e de 
senescência.  

A aplicação da segunda metodologia, através da análise da totalidade das curvas de Kcb por 
cultura, permitiu obter resultados mais satisfatórios. A análise da totalidade das curvas permitiu 
tanto uma melhoria na determinação das várias datas, que compreendem os vários períodos 
fenológicos, como na extração do valor de Kcb para cada fase fenológica. Relativamente ao 
período inicial das culturas, cujos resultados relativos à sua duração e valor de Kcb se 
mostraram incertos na metodologia 1, a aplicação da segunda metodologia possibilitou uma 
melhor determinação deste período dada a tendência semelhante mostrada por um grande 
número de parcelas. O mesmo se verificou para as restantes fases fenológicas. A amostragem 
total dos valores de Kcb por cultura, ao invés de apenas dos seus valores médios, mínimos e 
máximos, mostrou que os valores tabelados por Allen et al. [1998] se enquadravam para todo 
o seu ciclo de cultura. No entanto os resultados mostraram que as culturas apresentam durações 
muito semelhantes para cada um dos períodos fenológicos para todas as culturas estudadas, 
realçando a necessidade de integração de sensores com maior resolução temporal para uma 
melhor diferenciação.  

No presente estudo, as culturas tiveram o começo do seu período inicial numa época do ano 
em que se verifica uma grande nebulosidade. O reduzido número de imagens de satélite 
disponíveis para esse período, constituiu uma limitação à obtenção de melhores resultados. 
Para além disso, o número muito reduzido de parcelas existente para algumas culturas 
impossibilitou a determinação do seu comportamento fenológico. O facto da cultura de 
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forrageiras para silagem apresentar apenas três parcelas não permitiu retirar quaisquer 
conclusões acerca da sua fenologia. Esta situação realça que, para a obtenção de bons 
resultados, é necessário uma quantidade relativamente elevada de informação. A criação de 
uma rotina em ambiente MATLAB ® para o estudo fenológico das culturas permitiu, neste caso, 
uma maior flexibilização na aplicação destas duas metodologias, possibilitando o tratamento 
de uma grande quantidade de informação.  

Assim, a determinação dos valores de Kcb com recurso a métodos de DR permitiu realizar a 
estimação das necessidades hídricas de rega de culturas com base na observação do seu ciclo 
de desenvolvimento, mostrando que os resultados se encontram concordantes com as 
características portuguesas. Apesar da DR ter permitido bons resultados na determinação da 
fenologia das culturas e na estimação das respetivas necessidades de rega, estes deverão ser 
controlados e analisados por quem possua conhecimento e experiência na gestão da rega, 
normalmente adquirido por especialistas ligados às ciências agronómicas.  

A classificação das culturas através de diferentes combinações de informação e através de 
diferentes métodos de classificação permite retirar algumas conclusões. A classificação através 
do método SVM apresentou melhores resultados que o método de ML, mostrando que uma 
classificação através da análise de imagens baseada em objetos permitiu melhores resultados 
que uma classificação ao nível do píxel. A combinação de bandas espetrais com imagens de 
temperatura do solo apresentou-se favorável para a classificação das culturas, permitindo uma 
melhor diferenciação destas. Esta informação derivada das bandas térmicas dos satélites 
Landsat acrescentaram informação relevante para a discriminação de diferentes culturas.  

Ao longo do processo de classificação multitemporal das culturas constatou-se que as 
classificações que apresentavam uma precisão inferior eram as que correspondiam às imagens 
relativas à fase inicial de desenvolvimento fenológico. A utilização de uma série multitemporal 
de imagens para a classificação de culturas permitiu um aumento significativo da precisão 
global, sendo este de cerca de 6%, em relação à utilização de uma única imagem. 
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Anexos 

Anexo A – Toolbox desenvolvida na aplicação ArcGIS ® para a determinação dos valores 
de Kcb e outras variáveis por parcela. 

 

 

Figura A. 1 – Layout de Interação com o utilizador do primeiro modelo (1.ª Parte) da Toolbox. 
 

 

Figura A. 2 - Layout de Interação com o utilizador do segundo modelo (2.ª Parte) da Toolbox. 
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Anexo B – Parâmetros das culturas utilizados nas simulações do balanço hídrico do solo 
 

Tabela B. 1 - Parâmetros das culturas utilizados nas simulações do balanço hídrico do solo 

Parâmetros 
Cultura 

Arroz Melão Milho Milho Silagem Tomate 

Kcb ini 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Kcb min 1.15 1 1.15 1.15 1.1 

Kcb end 0.7 0.7 0.5  0.6 

Dia plantação 11 11 11 11 11 

Mês plantação 5 5 5 5 5 

Duração período 
inicial (dias) 

32 32 32 32 32 

Duração per. 
desenvolv. 

rápido (dias) 
40 40 40 40 40 

Duração per. 
intermédio 

(dias) 
48 48 48 48 48 

Duração per. 
final  (dias) 

16 16 16 0 16 

Fracção água 
facilmente 
utilizável, p 

0.15 0.4 0.55 0.55 0.4 

Fracção solo 
humedecida 

rega, fw 
1 0.4 1 1 0.4 

Altura max (m) 1 0.4 2 2 0.6 

Altura min (m) 0 0.07 0 0 0.07 

Prof. radicular 
min (m) 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Prof. radicular 
max (m) 

0.5 0.8 1 1 0.7 

Opções  rega Rega ótima 
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Anexo C – Parâmetros dos Solos utilizados nas simulações do Balanço Hídrico e 
Nomenclatura para os tipos de solo utilizados na Carta de Solos de Portugal 

 

Tabela C. 2 – Designação de cada tipo do solo constante na Carta de Solos de Portugal produzida pelo Instituto de 
Engenharia Rural, Hidráulica e Ambiente. 

Tipo de Solo 
Profundidade do 

Solo (cm) 
Profundidade 

Evaporável (cm) 
𝛉𝐂𝐂 𝐦é𝐝𝐢𝐨  

(𝐦𝟑/𝐦𝟑 ) 
𝛉𝐂𝐄 𝐦é𝐝𝐢𝐨  

(𝐦𝟑/𝐦𝟑 ) 
Ac 130 10 0.29 0.15 

Alc 107 10 0.19 0.1 
Asa 

110 10 0.4 0.24 
Asac 
Asc 90 10 0.32 0.19 

Assa 
70 10 0.4 0.24 

Assac 

Caa 
120 10 0.4 0.24 

Caac 

θCC – Teor de água no solo à capacidade de campo; θCE – coeficiente de emurchecimento. 

 

Tabela C. 2 – Designação de cada tipo do solo constante na Carta de Solos de Portugal produzida pelo Instituto de 
Engenharia Rural, Hidráulica e Ambiente. 

Ac Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Calcários, (Para-Solos Calcários), de textura mediana 

Ac (h) 
Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Calcários, (Para-Solos Calcários), de textura mediana, 

fase mal drenada 

Ac (i) 
Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Calcários, (Para-Solos Calcários), de textura mediana, 

fase inundável 

Alc Solos Incipientes - Aluviossolos Modernos, Calcários, (Para-Solos Calcários), de textura ligeira 

Asa Solos Halomórficos – Solos Salinos, de Salinidade Moderada, de Aluviões, de Textura Pesada 

Asa (h,i) 
Solos Halomórficos – Solos Salinos, de Salinidade Moderada, de Aluviões, de Textura Pesada, fase 

mal drenada e fase inundável 

Asac 
Solos Halomórficos - Solos Salinos, de Salinidade Moderada, de Aluviões, de textura pesada, 

calcários 

Assa Solos Halomórficos - Solos Salinos, de Salinidade Elevada, de Aluviões, de textura pesada 

Assac 
Solos Halomórficos - Solos Salinos, de Salinidade Elevada, de Aluviões, de textura pesada, 

calcários 

Assac (i) 
Solos Halomórficos - Solos Salinos, de Salinidade Elevada, de Aluviões, de textura pesada, 

calcários, fase inundável 

Asc 
Solos Halomórficos - Solos Salinos, de Salinidade Moderada, de Aluviões, de textura mediana, 

calcários 

Caa 
Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de 

aluviões ou coluviais de textura pesada 

Caa (i) 
Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de 

aluviões ou coluviais de textura pesada, fase inundável 

Caac 
Solos Hidromórficos, Sem Horizonte Eluvial, Para-Aluviossolos (ou Para-Coluviossolos), de 

aluviões ou coluviais de textura pesada, calcários 



Utilização de Imagens de Deteção Remota para Monitorização das Culturas e Estimação das Necessidades de Rega 

 

   86 

 

Anexo D – Dados treino e de validação para a classificação das culturas. 

.  

 

Figura D. 1 – Dados de Validação.  

 

 

Figura D. 2 – Dados de Treino.  
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Anexo E – Mapas de classificação obtidos na classificação com os métodos de Máxima 
Verosimilhança e Máquinas de Suporte Vetorial na classificação com a imagem de 7 de 

agosto. 
a)

 

b)

 
c)

 

d)

 
 
Figura E. 1 – Mapas obtidos na classificação das culturas preliminar com os métodos ML e SVM com a imagem de 7 de 
agosto. Em a) apresenta-se o mapa de culturas segundo o método de ML com a combinação de bandas refletâncias 
espetrais com imagem de NDVI, em b) o mesmo classificador com a combinação de bandas espectrais com as imagens de 
NDVI e de temperatura do solo. Em c) apresenta-se o mapa de classificação com o método SVM com a combinação de 
bandas refletância espectrais e imagem de NDVI e em d) o mapa de culturas obtido com o classificar SVM com a 
combinação de bandas refletância espectrais com a imagem de NDVI e temperatura do solo.   
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Anexo F – Artigo submetido na VIII CNCG - VIII Conferência Nacional de Cartografia e 
Geodesia. Informação Geoespacial para as Gerações Futuras - Oportunidades e Desafios. 

(a decorrer em 29 e 30 de outubro de 2015, Academia Militar, Aquartelamento da 
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Resumo: A estimação das necessidades de rega das culturas depende de uma correta caracterização dos parâmetros biofísicos 
das culturas, sendo que se podem utilizar imagens de Deteção Remota (DR) para a obtenção desta informação. Assim, através de 
uma série temporal de imagens é possível obter um conjunto de informações sobre as várias culturas existentes numa dada região 
agrícola. O presente trabalho tem como principal objetivo a utilização de imagens de satélite Landsat e de um modelo de balanço 
hídrico do solo para a monitorização e estudo das necessidades de rega das culturas de regadio. Neste estudo foram utilizadas 
imagens adquiridas pelos satélites Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper (ETM+) e Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) e 
Thermal Infrared Sensor (TIRS), que cobrem a região da lezíria de Vila Franca de Xira, em várias datas compreendidas entre os 
meses de abril e outubro de 2013. Para cada uma das imagens, determinaram-se os valores de Índice de Vegetação de Diferença 
Normalizada (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index) que foram utilizados para estimar os valores do coeficiente cultural 
basal (Kcb) e as datas e a duração dos estádios fenológicos das culturas. Com base nos dados das culturas, do solo e dos dados 
meteorológicos da estação meteorológica da barragem de Magos, situada no concelho de Salvaterra de Magos no distrito de 
Santarém, relativos ao ano de 2013, determinou-se o balanço hídrico das culturas com o modelo IrrigRotation, de modo a estimar 
as necessidades de rega das culturas. Complementarmente, procedeu-se à identificação e classificação de alguns tipos de culturas 
existentes na zona em estudo, comparando os métodos de classificação de Máxima Verosimilhança e Máquinas de Suporte Vetorial 
(SVM – Support Vector Machine), procedendo-se, posteriormente, a uma classificação multitemporal com o método que devolveu 
os melhores resultados. Os valores obtidos para o Kcb mostraram-se fiáveis para o cálculo das necessidades de rega das culturas 
e da duração dos estados fenológicos das culturas. Na classificação de culturas, o método que apresentou melhores resultados foi 
o SVM com uma exatidão global de 87%. A classificação multitemporal, com recurso a este método, permitiu um melhoramento dos 
resultados, tendo-se verificado um aumento da exatidão global da classificação de 6%.  
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1. Introdução 

A água é considerada um dos recursos de maior importância no setor agrícola. É afirmada a necessidade de melhoria na gestão e 
nas práticas de rega de culturas, bem como a definição de estratégias de poupança de água para aumentar a eficiência da rega, 
incluindo a redução de impactos ambientais. No entanto, a gestão da água na agricultura de regadio tem–se revelado uma tarefa 
difícil, dado que exige o tratamento de múltiplas variáveis económicas, agronómicas e ambientais. O correto planeamento e a gestão 
adequada da rega dependem da disponibilidade de ferramentas precisas para tal (Rolim e Teixeira, 2008). A estimação de 
necessidades hídricas tem sido determinada com recurso a alguns modelos de balanço hídrico do solo (Rolim e Teixeira, 2008) 
utilizando variáveis que na sua maioria são extraídas a partir de valores tabelados (D’Urso e Belmonte, 2006). As imagens de DR 
possibilitam a obtenção de vários parâmetros biofísicos que descrevem a cobertura vegetal necessários à estimação da quantidade 
de água despendida em regadio na agricultura (D’Urso e Belmonte, 2006). Um dos parâmetros que descreve a cobertura vegetal é 
o coeficiente cultural basal (Kcb), necessário na quantificação das necessidades hídricas de rega. Alguns estudos, nesta temática, 
surgiram no âmbito do projeto Demonstration of Earth Observation Technologies in Routine Irrigation advisory services (DEMETER), 
focando-se na obtenção de coeficientes culturais a partir de dados de DR. Estes estudos mostraram que os coeficientes culturais 
calculados com base em informação extraída de imagens são vantajosos na estimação de necessidades de água em regadio 
(Perdigão et al.,2006; D’Urso e Belmonte, 2006). As aplicações da DR na agricultura não se limitam à gestão da água de rega das 
culturas. Esta pode ser utilizada para estimar a produção das culturas, assim como avaliar as propriedades físicas dos solos, 
cartografar parcelas e monitorizar outras atividades agrícolas (Fonseca e Fernandes, 2004). O presente estudo tem como objetivos 
estimar coeficientes culturais basais com base em informação extraída de imagens de DR de modo a determinar o comportamento 
fenológico das culturas e os parâmetros necessários ao cálculo das necessidades hídricas de regadio. Complementarmente, com 
recurso a alguns métodos de classificação de imagem, foram classificados vários tipos de culturas.  

2. Material e Metodologia 

2.1 Caracterização da zona de estudo 

O município de Vila Franca de Xira, localizado no distrito de Lisboa (Figura 1), encontra-se delimitado pelos paralelos 38°48’50’’ N 
e 39°01’43’’ N e pelos meridianos 9°06’04’’ W e 8°49’09’’ W. Nos solos da lezíria de Vila Franca de Xira a exploração agrícola é 
intensiva, existindo dois ciclos de cultura durante o ano agrícola. A maioria das culturas nesta zona é temporária, destacando-se as 
culturas anuais de regadio, como o trigo, o milho, arroz, o girassol e o tomate, salientando também as de beterraba sacarina, 
forrageiras e pastagens (Plural, 2004). O estudo foi desenvolvido maioritariamente na zona de Lezíria e de mouchões, onde se 
encontra a maior parte das culturas analisadas de abril a outubro de 2013.  

 

2.2 Dados Utilizados e Pré-Processamento 

2.1.1 – Imagens de satélite Landsat-7 e Landsat-8 

Neste estudo foram utilizadas imagens de satélite Landsat-7 ETM+ e Landsat-8 OLI e TIRS com datas de aquisição que abrangem 
o período temporal de abril a outubro de 2013, que corresponde à época de cultura de primavera-verão. Este conjunto de imagens 
é, essencialmente, constituído por imagens do satélite Landsat-8 OLI e TIRS, no entanto, foi necessário recorrer à utilização de duas 
imagens do satélite Landsat-7 ETM+ (maio e junho) devido à densa cobertura nebulosa que as imagens obtidas pelos sensores de 
Landsat-8 apresentavam para as datas correspondentes. O seu uso destinou-se à extração de informação que permitisse 
caracterizar o estado da vegetação nas respetivas datas de aquisição, estimar valores de temperatura do solo e classificar os 
diferentes tipos de culturas. Para os meses de abril, maio, junho e outubro foi apenas possível utilizar uma imagem, enquanto para 
os restantes meses foram utilizadas as duas imagens disponibilizadas por mês. Das imagens foram utilizadas as bandas vermelha, 
verde, azul, infravermelho próximo, térmico e de comprimento de onda curto. A cada uma das imagens foi aplicada uma calibração 
radiométrica através da determinação dos valores de radiância e refletância espectral ao nível do topo da atmosfera para as imagens 
de Landsat 7 ETM+, segundo Chander et al., (2009) e para as imagens de Landsat 8 OLI e TIRS segundo Mishra et al. (2014). 
Complementarmente, foi ainda realizada uma normalização radiométrica através da obtenção de coeficientes de regressão linear 
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das duas imagens Landsat-7 ETM+ utilizadas para completar a série temporal, relativamente às imagens Landsat-8 OLI e TIRS de 
datas correspondentes (recorrendo a zonas sem nuvens constituídas por elementos invariantes), de acordo com Ke et al. (2015).  

 

2.2.2 – Parcelário agrícola de Vila Franca de Xira e Carta de solos de Portugal 

O parcelário agrícola de Vila Franca de Xira respeitante à campanha de cultura no ano de 2013, do sistema de identificação de 
parcelas, foi disponibilizado pelo IFAP, I.P. (Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas). Esta informação foi utilizada para 
estudar o comportamento fenológico das culturas e como dados de treino e de validação para classificação das imagens de satélite. 
Da informação constante no parcelário, selecionaram-se as parcelas das culturas de arroz, tomate, milho, milho para silagem e 
melão. A Carta de Solos de Portugal, elaborada pelo Instituto de Hidráulica e Engenharia Rural, está representada à escala 1:25000 
e foi utilizada para a obtenção do tipo de solo presente em cada parcela e das respetivas características hidráulicas para se realizar 
o balanço hídrico do solo. Foram selecionadas as folhas 390, 391 e 404 da carta, correspondentes à zona de estudo.   

2.2.3 – Informação climática da estação meteorológica de Barragem de Magos 

A informação climática foi recolhida do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos 
(http://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=2&idItem=1) e é relativa aos dados meteorológicos da estação meteorológica da 
Barragem de Magos para o ano de 2013, sendo constituída pelas seguintes variáveis: valores médios diários de radiação solar, 
velocidade do vento e precipitação, humidade relativa horária e temperatura do ar média diária e horária. A partir desta informação 
foram determinados valores diários médios, mínimos e máximos para cada uma destas variáveis, os quais foram utilizados para a 
estimação das necessidades de rega através de um modelo de balanço hídrico do solo. 

2.3 – Métodos 

Na Figura 2 encontra-se esquematizada a metodologia aplicada neste estudo que representa, desde o pré-processamento das 
imagens, à sua extração de informação necessária à classificação e à quantificação de necessidades de rega das culturas. Ao longo 
do estudo foram extraídas das imagens várias variáveis que caracterizam o estado da vegetação. Para cada uma das imagens 

http://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=2&idItem=1
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foram calculados os valores de NDVI (Equação 1), segundo Rouse et al. (1974), de Kcb (Equação 2), de acordo com D’Urso e 
Belmonte (2006) de modo a determinar a fenologia de cada uma das parcelas em estudo, e de temperatura do solo, determinada 
segundo Chander et al. (2009) e Sameen e Kubaisy, (2014), variáveis utilizadas posteriormente na classificação das culturas. Esta 
informação foi extraída através do desenvolvimento de uma rotina em ambiente MATLAB.  

 

VERMELHOLHOINFRAVERME

VERMELHOLHOINFRAVERMENDVI







  (1) 

 

 

1.05625.1  NDVIKcb  (2) 

A equação 2 representa a fórmula de cálculo dos valores de Kcb. Com esta informação foram determinadas as fases fenológicas 
das culturas (fases de sementeira/plantação, de crescimento rápido, de maturação e de colheita que traduz a sua senescência), 
através da determinação da curva do coeficiente cultural basal ao longo da época e da comparação com os valores indicados por 
Allen et al. (1998). A duração de cada estado fenológico foi estimada de acordo com a data de aquisição de cada imagem e pela 
análise dos resultados obtidos dos valores de Kcb para cada data. A estimação das necessidades de rega para as várias culturas 
foi realizada com recurso ao modelo de balanço hídrico do solo IrrigRotation desenvolvido por Rolim e Teixeira (2008). Este modelo 
determina a quantidade de equilíbrio de água no solo de forma contínua no tempo através de simulações diárias. A informação 
meteorológica da Barragem de Magos, o tipo de solos presente em cada tipo de cultura e os valores de Kcb determinados pela 
Equação 2 foram utilizados como dados de entrada do modelo IrrigRotation. Da utilização deste modelo resultam as necessidades 
hídricas das culturas e a calendarização da rega. A classificação das culturas foi efetuada com recurso aos métodos de classificação 
de Máxima Verosimilhança e SVM implementados no software ENVI. Foram classificadas as culturas de arroz, tomate, milho e milho 
silagem. Numa primeira fase, e usando os dois métodos de classificação mencionados anteriormente, foram testadas algumas 
combinações de bandas multiespectrais (bandas vermelha, verde, azul, infravermelho próximo e infravermelho de curta distância) 
com imagens resultantes do cálculo de NDVI e de temperatura do solo de maneira a estimar a melhor combinação de bandas e os 
melhores parâmetros iniciais para os algoritmos de classificação. Os dois métodos de classificação foram testados com as imagens 
da data que apresentava os valores de NDVI mais elevados, ou seja, correspondente ao período em que as culturas se encontravam 
em estado de maior desenvolvimento. De modo a reduzir a confusão na classificação entre os vários tipos de cultura e destes com 
outros tipos de vegetação, aplicou-se uma máscara às imagens de modo a delimitar apenas as culturas em estudo. O método SVM, 
após uma segmentação inicial das imagens em objetos (sendo realizada a classificação baseada numa análise de imagem orientada 
a objetos), foi testado com recurso a vários parâmetros, destacando-se os seguintes: radiométricos (valores médios, de desvio-
padrão, mínimo e máximo), textura (valores médios, de variância, entropia e alcance) e de forma (área, tamanho, compacidade e 
circularidade). Após a obtenção dos resultados preliminares, realizou-se a classificação multitemporal utilizando o algoritmo de 
classificação que devolveu os melhores resultados. Classificaram-se as culturas de arroz, tomate, milho e milho silagem. Os dados 
de treino dos classificadores e de validação dos resultados das classificações foram obtidos através da seleção das parcelas dos 
tipos de cultura identificados no sistema de identificação de parcelas do IFAP. Adotou-se como critério de seleção de dados treino 
metade do número de parcelas e para dados de validação a outra metade. Esta amostra foi selecionada de forma aleatória segundo 
uma amostra estratificada, perfazendo um total de 230 parcelas. Neste caso não foi possível recolher pelo menos 50 amostras por 
classe com tamanho inferior a um milhão de acres para menos de 12 classes, como referido por Congalton e Green (2009). Foram 
elaboradas matrizes de contingência e comparados os valores obtidos para a exatidão global, índice de Kappa, exatidão do produtor 
e do utilizador para cada uma das datas consideradas na série temporal.  
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Figura 2 – Metodologia aplicada no estudo 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1 – Curvas Fenológicas das Culturas 

De acordo com as Figuras 3, 4, 5 e 6, as culturas em estudo, de um modo geral, têm um ciclo fenológico semelhante. No entanto, 
é possível observar que nem todas as parcelas de uma mesma cultura apresentaram os mesmos valores de Kcb ao longo da época 
de cultura (a preto nas Figuras 3 a 6). As maiores diferenças fenológicas entre parcelas verificaram-se principalmente na cultura de 
tomate (Figura 4), onde se constata uma grande quantidade de parcelas que tem um início do crescimento rápido mais cedo que as 
restantes, o que conduz a períodos de senescência precoces. Esta situação pode indicar a existência de diferentes tipos de 
variedades de tomate. As parcelas com culturas de melão, de arroz e de milho apresentam, na sua maioria, valores de Kcb e uma 
duração de cada estado fenológico muito homogéneos. Em relação às culturas de melão, estas apresentam uma curva de Kcb 
relativamente estável para todas as parcelas. Verifica-se que, pela análise das figuras 3 a 6, as culturas apresentam ciclos 
fenológicos muito semelhantes, o que resulta em durações para os diferentes estados fenológicos também análogas. Tal deveu-se 
ao fato de as imagens Landsat apresentarem uma fraca resolução temporal (16 dias) o que não permitiu uma estimação mais 
rigorosa para a duração de cada um dos períodos do ciclo fenológico. Os valores obtidos, neste estudo, para o Kcb e para as 
durações das fases do ciclo fenológico mostram-se consistentes com os valores tabelados por Allen et al. (2006). Os valores de Kcb 
para o período inicial, intermédio e de senescência e as respetivas durações estão indicados no Quadro 1, sendo estes os utilizados 
para a estimação das necessidades de rega através do modelo IrrigRotation.  

3.2 – Necessidades Hídricas de Regadio 

Na Figura 7 está representada a quantidade de água total consumida na rega ao longo da época de cultura por parcela e no Quadro 
2 estão indicados os valores médios totais por parcela de quantidade de água despendida na rega para as culturas de arroz, tomate, 
milho, milho silagem e melão. 
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Figura 3 – Curva de Kcb para as culturas de Arroz 

e respetivas fases fenológicas 
Figura 4 – Curva de Kcb para as culturas de Tomate e 

respetivas fases fenológicas 

 

Quadro 1 – Valores de Kcb por tipo de cultura nas fases inicial, intermédia  
e de senescência 

 Inicial Intermédio 
Crescimento 

Rápido 
Senescência 

 
Valor de 

Kcb 

Duração 
(dias) 

Valor de 
Kcb 

Duração 
(dias) 

Duração  

(Dias) 

Valor de 
Kcb 

Duração 
(dias) 

Arroz 0.15 

32 

1.15 

48 40 

0.70 

16 
Tomate 0.15 1.10 0.60 

Milho 0.15 1.15 0.50 

Melão 0.15 1.00 0.70 

3.3 – Classificação das Culturas 

No Quadro 3 apresentam-se as precisões obtidas e o respetivo coeficiente Kappa para cada uma das combinações testada nos 
métodos de máxima verosimilhança e SVM. O algoritmo que proporcionou os melhores resultados foi o SVM utilizando as variáveis 
NDVI e temperatura do solo adicionadas às bandas originais, apresentando uma exatidão global de 87, 2% e um valor para o índice 
Kappa de 79%. A classificação multitemporal foi realizada com o método SVM utilizando a combinação de bandas multiespectrais, 
com as bandas sintéticas NDVI e de temperatura do solo. Da análise desta figura verifica-se uma melhoria na exatidão global da 
classificação à medida que se adicionam imagens no processo de classificação temporal, obtendo uma exatidão global de 93.3% e 
um índice Kappa de 90%. Na Figura 8 apresenta-se o mapa a classificação das culturas. No Quadro 4 está representada a matriz 

  

Figura 5 – Curva de Kcb para as culturas de Milho 
e respetivas fases fenológicas 

Figura 6 – Curva de Kcb para as culturas de Melão e 
respetivas fases fenológicas 
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de contingência do processo da classificação multitemporal efetuado. Através da análise desta verifica-se que as culturas de arroz, 
tomate e milho silagem são classificadas com uma exatidão superior de produtor e utilizador superior a 63%. A cultura de milho 
apresenta os piores resultados, devido à confusão ocorrida desta com a cultura de tomate. 

 

Quadro 2 – Quantidade total de água consumida por cultura e média por parcela 

Cultura 
Quantidade média de água 

consumida por parcela na Rega 
(mm) 

Arroz 834.7 

Tomate 608.4 

Milho 625.7 

Milho Silagem 533.7 

Melão 587.6 

 

Quadro 3 – Precisões obtidas nas combinações testadas nos vários métodos usando os algoritmos Máxima Verosimilhança e Support 
Vector Machine 

Classificação 

Exatidão Global  Índice Kappa 

Bandas + NDVI 
Bandas + NDVI + 

Temperatura do solo  
Bandas + NDVI 

Bandas + NDVI + 
Temperatura do solo  

Máxima 
Verosimilhança 

78.2% 84.6% 0.6 0.8 

Support Vector 
Machine 

86.2% 87.2% 0.7 0.8 

 

  
Figura 7 – Quantidade de água total consumida na 

rega ao longo da época de cultura por parcela 
Figura 8 – Mapa de classificação das culturas 
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Quadro 4 – Matriz de contingência da classificação multitemporal cas culturas (%) 

Classe Tomate  
Milho 

Silagem 
Milho Arroz TOTAL 

Exatidão do 
Utilizador 

Tomate 96.1 0.0 26.6 0.0 33.1 89.5 

Milho 
Silagem 

0.0 88.2 8.8 0.1 
4.7 75.5 

Milho 3.7 0.0 63.2 0.4 9.4 86.1 

Arroz 0.2 11.8 1.4 99.5 52.7 98.7 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

Exatidão do 
Produtor 

96.1 88.2 63.2 99.5 
  

 

4. Conclusões 

A determinação dos valores de Kcb através de métodos de DR permitiu realizar a estimação das necessidades hídricas de rega de 
culturas com base na observação do ciclo de desenvolvimento as culturas. No entanto, a análise dos resultados obtidos por estes 
métodos deverá ser efetuada por quem possua experiencia na gestão da rega. A utilização de imagens de Landsat permitiu a 
obtenção de bons resultados para a monitorização das várias fases do ciclo fenológico das diversas culturas, no entanto, a utilização 
de imagens de sensores com maior resolução temporal e espacial acrescentaria uma melhoria na determinação das fases 
fenológicas. A classificação das culturas através do método SVM, apresentou melhores resultados que o método de máxima 
verosimilhança. A combinação de bandas espetrais com as imagens de temperatura do solo apresentou-se favorável para a 
classificação das culturas. A utilização de uma série multitemporal permitiu de imagens permitiu um aumento significativo da exatidão 
global de cerca de 6% em relação à utilização de uma única imagem.  
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