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A atualização da cobertura florestal é essencial para a estimativa precisa da produção de madeira. Apesar dos 

grandes avanços nas áreas da fotointerpretação e sensoriamento remoto nos últimos anos, o delineamento de talhões 

para a atualização cadastral de plantios florestais ainda se constitui em uma tarefa manual onerosa, que requer grande 

habilidade e dedicação do operador, e a demanda de tempo envolvida, juntamente à necessidade de profissionais 

experientes, eleva consideravelmente os custos desse processo. Nesse sentido, o desenvolvimento de processos 

automáticos para a atualização cadastral surge como uma necessidade para melhorar a eficiência dessa atualização. Para 

isso, este estudo procurou estabelecer uma rotina automática para a detecção da cobertura florestal de plantios de 

Eucalyptus sp., localizados na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, utilizando ferramentas de 

sensoriamento remoto. O objetivo deste trabalho é classificar a área como vegetação densa, não densa e solo exposto 

utilizando imagem do sensor Hyperion para posterior comparação com imagem TM Landsat5 para análise 

multitemporal. O conjunto de imagens do sensor Hyperion foi obtido junto à USGS (U. S. Geological Survey), com o 

nível de processamento 1GST, de acordo com o arquivo de metadados. Este é o nível máximo de processamento 

disponibilizado pela USGS para as imagens Hyperion. Contudo no processo de checagem dos dados, foi visto que as 

cenas possuíam pixels com dimensão de 29,97m, quando deveriam ter 30m para uma comparação a posteriori (análise 

multitemporal) com imagem Landsat5, por isso passaram pelo processo de reamostragem, além de algumas falhas 

radiométricas. Para essa correção foi utilizado o software ENVI e o algoritmo vizinho mais próximo. Neste software as 

imagens também foram recortadas, através da função Subset Data via Rois, a partir de um polígono criado no software 

ArcGIS 9.3. Foram utilizadas as bandas 31(R), 20(G) e 14(B) (0.66, 0.55 e 0.48 µm), para geração da imagem colorida 

para auxílio visual e para classificação além da banda 55 (NIR) (0.90 µm) para o cálculo do NDVI. O software 

InterIMAGE desenvolvido para PUC do Rio de Janeiro foi utilizado para a classificação. Ele executa esse procedimento 

através do método de decisão em árvore (rede semântica). A separação da vegetação nesse software é simples já que ele 

possui um segmentador baseado no NDVI. Para a classificação foram geradas as seguintes regras: para a vegetação 

densa supõe-se NDVI superior a 0.45, não densa com NDVI entre 0.15 e 0.40. Os pixels com valor de NDVI diferente 

foram classificados como solo exposto. Devido as falhas radiométricas presentes na imagem uma nova classe foi 

definida na rede para classificação desses pixels sem informação. A área classificada para a classe vegetação densa foi 

de 8,17 km
2
 para a classe vegetação esparsa foi de 35,8km

2
 e o solo exposto foi de 40km

2
. A segmentação realizado 

apresentou resultados bastante satisfatórios, as classes alvo desse estudo foram bem discriminadas. Contudo a operação 

do para criação da rede semântica no software InterIMAGE não é trivial para um usuário iniciante nesta plataforma. A 

disponibilidade de materiais que explicitem o modo de construção da rede semântica neste software tornaria a 

realização da rede mais fácil. 


