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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para 

a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.) 

MODELAGEM DA BIOMASSA DO MANGUEZAL DA APA DE GUAPI-MIRIM 

UTILIZANDO DADOS MULTITEMPORAIS POLARIMÉTRICOS DO SENSOR 

RADARSAT-2 

Adriano de Oliveira Vasconcelos 

Julho/2016 

Orientadores: Luiz Landau 

           Fernando Pellon de Miranda. 

Programa: Engenharia Civil 

A APA de Guapi-Mirim protege o último remanescente de ecossistema de 

manguezal da Baía de Guanabara e está sob influência direta do maior empreendimento 

petroquímico do Brasil, o COMPERJ. O objetivo geral da pesquisa é verificar o potencial 

da imagem polarimétrica da banda C do sensor a bordo do RADARSAT-2 para modelar 

a estimativa de biomassa aérea seca da floresta de mangue da área de estudo, de modo a 

integrar tais estimativas ao mapa de sensibilidade a derrames de óleo. 

Os resultados mostraram que os referidos dados SAR têm potencialidade para 

aplicação como método objetivo na identificação de áreas de maior concentração de 

biomassa preservada, assim como para indicar as porções de menor biomassa, as quais 

poderiam manifestar a presença de mangue degradado ou em desenvolvimento. O estudo 

também apontou que as assinaturas polarimétricas podem revelar algumas características 

físicas do bosque de mangue, tais como nível de densidade, nível de exposição do solo e 

variabilidade de altura. 

Com isso, o presente trabalho contribuiu para o desenvolvimento de uma 

metodologia que favorece o diagnóstico das características biofísicas do mangue. Tal 

resultado permite integrá-las aos planos de contingência para subsidiar melhores 

estratégias de defesa em caso de derrame de óleo, além de servir como um instrumento 

para identificar fragilidades do mangue em locais específicos, o que otimizaria esforços 

para solucionar possíveis problemas.  
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements 

for the degree of Doctor of Science (D.Sc.) 

MODELING OF MANGROVE BIOMASS FROM THE GUAPI-MIRIM 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA (RJ) USING MULTI-TEMPORAL 

POLARIMETRIC RADARSAT-2 C-BAND DATA 

Adriano de Oliveira Vasconcelos 

July/2016 

Advisors: Luiz Landau 

    Fernando Pellon de Miranda. 

Department: Civil Engineering 

The Guapi-Mirim Environmental Protection Area (EPA) protects the last remnant 

of the mangrove ecosystem in the Guanabara Bay, and is under direct influence of the 

largest petrochemical project in Brazil, COMPERJ. The general purpose of the research 

is to verify the potential of multi-polarimetric RADARSAT-2 C-band images for 

modeling the above ground biomass (AGB) estimation of the Guapi-Mirim mangrove 

forest, in order to integrate these results to the environmental sensitivity index mapping. 

Achieved results showed that polarimetric SAR data have the potential to be 

applied as a method for the identification of higher AGB concentration preserved areas, 

as well as for suggesting the presence of lower AGB areas, which could be indicative of 

degraded mangrove or mangrove in the regeneration stage. The study also identified that 

the polarimetric signatures can reveal some physical characteristics of the mangrove 

forest, such as density and soil exposure level, as well as height variability. 

Thus, this work contributed to the development of a methodology that benefits the 

diagnosis of biophysical characteristics of mangroves, such procedure contributes to 

integrate them into oil spill contingency plans to support better defense strategies. In 

addition, it could be a tool to identify damaged mangrove in specific locations, which 

would optimize efforts to solve possible problems. 
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Capítulo 1- Introdução 

1.1 Motivação Científica 

Os manguezais constituem um tipo único de floresta tropical, pois eles se encontram na 

área de transição entre o continente e o mar, conhecida como zona intermaré, e são caracterizados 

por um grande dinamismo. Assim, ocupam áreas estuarinas e zonas costeiras de latitudes tropicais 

a subtropicais e são bem adaptados à água salgada. Manguezais formam a base de um ecossistema 

altamente produtivo e biologicamente rico, que serve de abrigo e área de alimentação para uma 

ampla gama de espécies, muitas das quais estão ameaçadas de extinção. Embora perfaçam menos 

de um por cento de todas as florestas tropicais do mundo, estes são ecossistemas muito valiosos, 

que fornecem um conjunto de recursos naturais essenciais para o sustento, bem-estar e segurança 

de comunidades costeiras (UNEP, 2014). Além de seus benefícios diretos, manguezais também 

desempenham um papel importante na regulação do clima global. De acordo com DONATO et 

al. (2011), eles armazenam cerca de 1.023 toneladas de carbono por hectare em sua biomassa e 

no solo subjacente, o que os tornam dos ecossistemas mais ricos em massa viva no planeta.  

O crescimento da população mundial é considerado uma das maiores fontes de pressão 

nos ecossistemas costeiros. Aliado a isto, o desmatamento de florestas de manguezais é 

incentivado para apoiar iniciativas comerciais, como aquicultura, cultivo de arroz, e culturas 

arbóreas, entre outros (BUTCHART et al, 2010). Desse modo, a necessidade de conciliar tal 

crescimento com a manutenção dos manguezais se justifica pela produção de alimentos e de 

serviços ambientais para as comunidades ribeirinhas deles dependentes (ALONGI, 2008). 

Na costa brasileira, manguezais são encontrados desde o extremo norte do Amapá até 

Santa Catarina (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989). Além disso, segundo SCHAEFFER-NOVELLI 

et al. (2000), eles apresentam ampla diversidade estrutural, fisionômica e específica em 

decorrência de fatores ambientais e influências antrópicas. 

Os manguezais no Estado do Rio de Janeiro apresentam grandes formações na região 

Norte Fluminense (foz do Rio Paraíba do Sul), bem como na Baía de Guanabara, na Baía de 

Sepetiba e na Baía de Ilha Grande (municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis e Parati), esta 

última localizada na região Sul Fluminense. 

A APA de Guapi-Mirim protege o último remanescente de ecossistema de manguezal da 

Baía de Guanabara e está sob influência direta do maior empreendimento petroquímico do Brasil, 

o COMPERJ. Essa instalação industrial tem como objetivo a manufatura de produtos 

petroquímicos básicos e de segunda geração, além de combustíveis de alto valor agregado, com 
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uma previsão inicial de processamento de 165.000 barris por dia (bpd). Este cenário confere à 

APA maior potencial de riscos ambientais inerentes a derrames de óleo, principalmente aqueles 

advindos do transporte de hidrocarbonetos e outros produtos químicos (VASCONCELOS et al., 

2011). 

Um problema adicional que pode afetar a APA de Guapi-Mirim são as consequências da 

mudança climática global. A esse respeito, de acordo com estudos recentes do SOARES et al. 

(2011) sobre a vulnerabilidade das florestas de mangue no Rio de Janeiro à elevação do nível do 

mar, vale mencionar que a única área classificada como de baixa vulnerabilidade na Baía de 

Guanabara é encontrada na porção central da APA de Guapi-Mirim e da ESEC da Guanabara. 

Segundo SOARES (1997), a variabilidade das condições ambientais, tais como clima, 

geomorfologia, fatores edáficos, maré, idade da floresta e a sua história evolutiva, se reflete 

diretamente nas características estruturais do mangue. BLASCO et al. (1996) salientam que um 

fator característico dos manguezais é a sua sensibilidade a variações locais no ambiente 

hidrológico, o que os torna um indicador-chave da mudança ambiental. Tal fenômeno é 

tipicamente manifestado através de alterações na composição, estrutura e biomassa dos 

manguezais. Por esse motivo, o estabelecimento de bases de referência de tais atributos é 

fundamental para o melhor entendimento e quantificação desses ecossistemas no contexto das 

mudanças ambientais regionais e globais (SAENGER & SNEDAKER, 1993). 

Portanto, estudos contínuos sobre o estado de conservação da estrutura biofísica dos 

manguezais são de fundamental importância, não apenas para o melhor entendimento do seu 

comportamento, mas também como um instrumento para órgãos ambientais competentes atuarem 

com maior eficácia em sua defesa e preservação. 

Pesquisas com imagens de sensores remotos, tais como SOUZA-FILHO & 

PARADELLA (2002), PROISY et al. (2007), LUCAS et al. (2007), NEUKERMANS et al. 

(2008), vêm contribuindo para o desenvolvimento metodologias cada vez mais aprimoradas 

visando à caracterização e estimativa de parâmetros biofísicos do mangue (e.g., altura de árvore, 

densidade, diâmetro à altura de peito, volume de copa e biomassa florestal). Neste contexto, 

distingue-se a aplicabilidade de dados de SAR polarimétricos, os quais se tornam 

progressivamente disponíveis à medida que novos sensores radar são lançados em órbita da Terra.  

Entender as contribuições dos dados SAR polarimétricos como instrumento eficiente para 

descrever os parâmetros biofísicos da floresta de mangue da APA de Guapimirim é a motivação 

científica principal do presente estudo. O sucesso desta pesquisa minimizaria esforços e custos 

no gerenciamento sustentável do mangue, uma vez que a medição dos citados parâmetros em 

campo é extremamente difícil em função do solo lamoso e pouco consolidado, além dos troncos 
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baixos e tortuosos que compõem tal ambiente. Outro fato a ser mencionado é que, por estar 

imediatamente a jusante do COMPERJ, esta Unidade de Conservação pode atuar como um 

“bioindicador” da sustentabilidade ambiental das operações executadas pelo complexo 

petroquímico, pois os estudos subsequentes podem aferir se a preservação e conservação da 

floresta de mangue está ocorrendo concomitantemente à construção da refinaria, tal fato poderia 

indicar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico da região e manutenção ambiental.  

1.2 Justificativa 

As previsões dos impactos das mudanças climáticas sobre os ecossistemas tropicais têm 

intensificado os estudos e análises visando não somente à preservação da biodiversidade das áreas 

florestais, mas também, por exemplo, ao entendimento dos efeitos de restrições de disponibilidade 

hídrica (SANQUETA 2002; SILVEIRA et al., 2007). Localizado na interface entre a terra e o mar 

nas baixas latitudes, os manguezais são sentinelas para as alterações climáticas (ALONGI, 2015), 

as quais podem causar a elevação do nível do mar e alterações de salinidade, que representariam 

as mais graves ameaças a esses ecossistemas. 

Nos últimos anos, muitas pesquisas vêm apontando a importância do manguezal como 

fonte para sequestro de carbono. De acordo com EAMUS et al. (2000), existe um potencial para 

os ecossistemas lenhosos armazenarem carbono, assim contribuindo com estratégias de mitigação 

para compensar emissões atmosféricas. DONATO et al. (2011) quantificaram o potencial de 

armazenamento de carbono em árvores vivas e mortas, o teor de carbono no solo para 25 florestas 

de mangue na região Indo-Pacífico. Por esta razão, estudos que contemplem estimativas de 

biomassa são cada vez mais necessários ao entendimento da dinâmica e do estado de conservação 

da floresta de mangue da APA de Guapimirim. 

Existe ainda um outro vetor de risco potencial para a conservação deste ecossistema 

representado pela implantação do COMPERJ entre os médios e baixos cursos dos rios Caceribu 

e Macacu, nos municípios de Itaboraí e São Gonçalo. Tal complexo está a apenas 12 km a 

montante dos limites da referida Unidade de Conservação. 

O COMPERJ traz consigo uma dinâmica de atividades econômicas ligadas à indústria do 

petróleo, tal como o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, RJ-109, que prevê a ligação do 

entroncamento das Rodovias Rio-Magé e Rio-Juiz de Fora, em Duque de Caxias, com o porto de 

Sepetiba. Além disso, existe o apelo empregatício atribuído ao COMPERJ e indústrias associadas, 

as quais podem potencializar o uso desordenado do solo em áreas adjacentes à APA de 

Guapimirim, quando o complexo petroquímico entrar em funcionamento. 
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Em vista do exposto, torna-se imprescindível o monitoramento constante desta Unidade 

de Conservação utilizando os sensores remotos disponíveis, a fim de desenvolver novos métodos 

de medições que favoreçam o diagnóstico eficiente e contínuo das características biofísicas do 

mangue. Ressalta-se, porém, que não há registro de trabalhos envolvendo dados polarimétricos 

em estudos em ambientes de manguezais no Brasil. Nesse sentido, torna-se também um desafio 

técnico aplicar tais dados sobre uma floresta de mangue com o histórico de perturbação antrópica 

secular, a qual, atualmente, a APA de Guapi-Mirim resguarda. 

Desta maneira, o sensoriamento remoto por radar oferece algumas vantagens com essa 

finalidade, tais como a operacionalidade independente da cobertura de nuvens ou iluminação solar 

e a possibilidade de interação ou penetração das copas das árvores, como também a sensibilidade 

a variações do relevo ou superfície do alvo e suas propriedades dielétricas, tendo disponíveis 

diferentes faixas de frequência e capacidades polarimétricas. 

É necessário também avaliar as desvantagens e limitações que a imagem SAR 

polarimétrica pode apresentar aos objetivos do estudo, tais como o grau de dificuldade de seu 

processamento digital, a necessidade de uso de softwares específicos, custo computacional, 

saturação da potência do sinal sobre determinados alvos e a complexa interação com alvos 

incoerentes. 

1.3 Hipótese 

A hipótese central no presente trabalho sustenta que o retroespalhamento do sinal 

polarimétrico da banda C do sensor RADARSAT-2 sobre a floresta de mangue da APA de 

Guapimirim é suficientemente sensível para a estimativa de biomassa seca da vegetação acima 

do solo, em diferentes ângulos de incidência. Sob este prisma, pretende-se responder algumas 

questões cientificas derivadas da hipótese considerada: 

 Qual a resposta do mangue para as diferentes polarizações do radar? 

 Qual a diferença na resposta polarimétrica na banda C para diferentes ângulos de 

incidência nos diversos alvos? 

 As assinaturas polarimétricas dos alvos podem revelar as condições estruturais 

do mangue? 

 Como o uso de imagens polarimétricas pode contribuir para maior conhecimento 

da floresta de mangue e como integrá-las no mapa de sensibilidade ambiental a 

derrames de óleo da APA de Guapi-Mirim? 
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1.4 Objetivos 

Diante do exposto, o objetivo geral da pesquisa é verificar o potencial da imagem 

polarimétrica da banda C do sensor RADARSAT-2 para o modelar a estimativa de biomassa aérea 

seca da floresta de mangue da APA de Guapi-Mirim, de modo a integrar tais estimativas no mapa 

de sensibilidade a derrames de óleo. Para contemplar o objetivo maior, pretendem-se atingir 

alguns objetivos específicos: 

 Calibração, processamento polarimétrico e georreferenciamento do conjunto de 

imagens RADARSAT-2; 

 Analisar a sensibilidade de variação do ângulo de incidência das imagens 

RADARSAT-2 polarimétricas adquiridas no resultado dos cálculos dos 

parâmetros estruturais; 

 Extrair parâmetros polarimétricos a partir de dados de retroespalhamento de sinal 

do RADARSAT-2 e decomposição de alvos; 

 Comparar os resultados dos parâmetros polarimétricos derivados da imagem com 

os parâmetros estruturais medidos em campo; 

 Extrair assinaturas polarimétricas de diversos alvos da área de estudo e compará-

las com a literatura; 

 Analisar o potencial das imagens RADARSAT-2 polarimétricas na definição de 

áreas críticas para o mapeamento de sensibilidade ambiental a derrames de óleo. 

1.5 Estrutura do Documento 

Este documento está estruturado em sete capítulos, cujo conteúdo está abaixo sumarizado. 

No Capítulo 1, são apresentadas considerações introdutórias à pesquisa com a 

contextualização do problema e área de estudo, seguidas da justificativa do emprego dos dados 

para a solução do problema mencionado. Depois, vêm as hipóteses e questões científicas 

levantadas sobre o tema em investigação e, finalmente, os objetivos gerais e específicos que 

norteiam a tese. 

No Capítulo 2, é descrita a área de estudo, bem como as características florísticas e 

estruturais da vegetação predominante. Também é exposta a tabela de dados que servirá de base 

para a presente investigação. 
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O Capítulo 3 apresenta os fundamentos teóricos da tese, começando com os princípios 

físicos de funcionamento do sistema SAR, passando pelos conceitos de polarimetria SAR, matriz 

de espalhamento, decomposição de alvos, ruído speckle e atributos polarimétricos. Ainda é 

comentado um breve estado da arte das aplicações do RADARSAT-2 no estudo de parâmetros de 

florestas de mangue. Por fim, é explicitada a importância da evolução dos conhecimentos 

empregados no mapeamento de sensibilidade a derrames de óleo, em regiões dominadas por 

manguezais. 

No Capítulo 4, são apresentados os materiais utilizados no estudo, incluindo a descrição 

detalhada de cada imagem RADARSAT-2 polarimétrica, bem como o contexto climático 

representativo dos momentos de aquisição de dados pelo sensor. O capítulo ainda expõe o 

fluxograma metodológico empregado no desenvolvimento da tese e, na sequência, descreve os 

detalhes de cada etapa no processamento digital dos dados, assim como os métodos estatísticos 

aplicados durante a execução dos trabalhos. 

O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos com a metodologia proposta, através de 

tabelas, gráficos e mapas, organizados em subitens que correspondem a cada etapa do fluxograma 

exibido no capítulo anterior. O texto tem início com o tratamento dos dados de campo, passando 

pela aplicação das equações alométricas, processamento das imagens polarimétricas, extração dos 

atributos, análises estatísticas, construção do modelo de regressão para biomassa de mangue e, 

por fim, discussão sobre o emprego das análises na constituição de novos critérios de elaboração 

de mapas de sensibilidade ambiental a derrames de óleo na APA de Guapi-Mirim. 

No Capítulo 6, são expostas as conclusões da pesquisa, seguidas das recomendações para 

a execução de estudos posteriores. 

O Capítulo 7 diz respeito às referências bibliográficas que forneceram de base científica 

para o desenvolvimento deste estudo. 
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Capítulo 2 – Área de Estudo 

2.1 Localização da Área de Estudo 

A região protegida de manguezais na APA de Guapi-Mirim recobre os aluviões dos 

principais rios que nela desembocam, cerca de 70% das contribuições de água fluvial da Baía de 

Guanabara, e representa o último reduto contínuo deste ecossistema nesta bacia (IBAMA, 2001). 

Neste sentido, no dia 25 de setembro de 1984, foi criada a Área de Proteção Ambiental 

de Guapi-Mirim, pelo Decreto Federal n.º 90.225, atendendo ao pleito de universidades, 

movimentos ambientalistas e da SBPC, como uma tentativa de reduzir as pressões urbanas e 

impactos ambientais sobre o que ainda restava de mangue na Baía de Guanabara (AMADOR, 

1997). A APA de Guapi-Mirim foi assim nomeada em alusão ao Rio Guapimirim, que está 

localizado muito próximo à sua sede. O nome Guapi-Mirim é de origem tupi e significa: Guapi – 

cabeceira de rio, nascente; Mirim – coisa pequena. 

Dentro da APA de Guapi-Mirim, existe uma outra UC, denominada ESEC da Guanabara. 

Atentando para a relevância ímpar dos ambientes localizados entre a foz dos rios Guaxindiba e 

Guapi-Macacu, o, até então, IBAMA propôs a criação de uma Estação Ecológica abrangendo 

aproximadamente 2.000 ha da porção mais preservada dos remanescentes de manguezais na Baía 

da Guanabara. Argumentava-se que a criação de uma unidade de conservação de proteção integral 

permitiria a regeneração dos recursos naturais e, por consequência, geraria um aumento da fauna 

marítima no entorno, garantindo assim a sustentabilidade das atividades tradicionais (ICMBio, 

2012). 

A ESEC da Guanabara foi então criada pelo Decreto S/Nº de 15 de fevereiro de 2006, 

“com o objetivo de preservação dos remanescentes de manguezal da Baía da Guanabara e de 

sua fauna e flora associada, bem como a realização de pesquisas cientificas”. O nome 

“Guanabara”, homônimo à baía onde se insere tal UC, advém do termo tupi-guarani “guará-nhã-

pará”, que foi dado pelos nativos tamoios à margem ocidental da baía e significa seio do mar 

(ICMBio, 2012). 

Distando 8 km dos limites da APA de Guapimirim, no município de Itaboraí, a 

PETROBRAS está implantando o COMPERJ. A escolha de Itaboraí para a localização do 

empreendimento se deu pelas facilidades encontradas na região, sendo uma delas a viabilização 

e utilização do Arco Metropolitano. O COMPERJ está sendo construído em uma área de 

aproximadamente 45 km2, entre os rios Macacu e Caceribu, e terá como principal objetivo o 

aumento da produção nacional de produtos petroquímicos. O Rio Macacu é o responsável pelo 
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abastecimento de cerca de dois milhões e quinhentos mil habitantes dos municípios de Cachoeiras 

de Macacu, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. No Canal de Imunana são captados 7 

m3/s de água pela CEDAE, que são conduzidos para a Estação de Tratamento de Águas do 

Laranjal, em São Gonçalo, onde são tratados e distribuídos pela própria CEDAE e pela subsidiária 

Águas de Niterói (CEDAE, 2009). 

2.2 Breve Histórico da Área de Estudo 

De acordo com SEGADAS SOARES (1987), durante os séculos XVI, XVII e XVIII, o 

recôncavo da Baía de Guanabara passou a ser dominada pelo cultivo de cana de açúcar em 

detrimento da floresta nativa, se expandindo por toda baixada litorânea e colinas da região. Único 

acesso ao interior do recôncavo, os rios tiveram um papel preponderante na ocupação da região e 

escoamento da produção do açúcar produzido nos engenhos, em direção à Cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro. 

Até o século XVII, a orla da Baía de Guanabara conservava o seu contorno primitivo. No 

entanto, a expansão dos engenhos de açúcar, o aumento da produção agrícola para atender à 

metrópole, a abertura de olarias em virtude da grande quantidade de argila disponível nas 

baixadas, assim como a criação de caminhos que ligavam os portos da Estrela e de Suruí, 

localizados na atual cidade de Magé, no período do ciclo do café e do ouro (século XVIII), 

ocasionaram o aterro de vários pontos do entorno da baía. Os manguezais foram desmatados para 

servir de lenha para as olarias e as matas foram derrubadas para a expansão da produção açucareira 

e cafeeira da região (AMADOR, 1997). A Figura 1 expõe o alcance dos manguezais em sua 

disposição original no século XVI. 

Durante a primeira metade do século XIX, com o crescimento econômico do Rio de 

Janeiro, proliferaram no recôncavo da Guanabara as fazendas e sítios produzindo milho, arroz, 

feijão, farinha de mandioca e frutas (PIZARRO, 1945). Com isso, tráfego fluvial se intensificou 

nos principais rios da região. LACORTE & ANDRADE (1965) afirmam que, a partir da década 

de 40 do século XIX, apesar de prósperas, as vilas que surgiram no entorno dos portos, como 

Porto das Caixas e Suruí, não se desenvolveram plenamente. Dentre as razões apontadas, destaca-

se a grande vocação do norte fluminense para a produção de açúcar e do sul fluminense para o 

cultivo do café, o esgotamento das terras, exauridas de sua fertilidade natural pelo desmatamento 

generalizado, e a construção de estradas de ferro, que tornaram as vias fluviais em opção 

secundária. 

A região da Baía de Guanabara entrou em decadência no final do século XIX, levando a 

um esvaziamento populacional e ao restabelecimento das várzeas, brejos e manguezais. Nas 

encostas e serras abandonadas pelo café, houve a proliferação da capoeira (AMADOR, 1997). 



9 

 

 
Figura 1 – Recôncavo da Guanabara no século XVI. Fonte: Modificado de AMADOR (2013). 

A cidade do Rio de Janeiro seria a primeira experiência em larga escala de transformação 

de uma cidade colonial em uma metrópole capitalista. De acordo com AMADOR (2013), com o 

acúmulo de riquezas provenientes do cultivo do café e a abolição da escravatura, na segunda 

metade do século XIX, culminou com reservas excedentes de capitais financeiro e humano, de tal 

forma que isso provocou uma expansão urbana para regiões mais afastadas do centro, 

principalmente em direção à Baixada Fluminense. Desde então, essa expansão urbana tem sido 

um movimento contínuo que vigora até os dias atuais, buscando cada vez áreas mais longe da 

capital. 

Foi na primeira metade do século XX que o Departamento Nacional de Obras de 

Saneamento (DNOS) conduziu uma radical modificação nos sistemas fluviais do recôncavo da 
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Guanabara, com o propósito de recuperar terras para os grandes proprietários, as quais seriam 

posteriormente loteadas para construção de bairros proletários. Em 1947 foram iniciadas obras 

que desviariam o curso do Rio Macacu para a bacia do Rio Guapimirim, através do Canal de 

Imunana. 

Por esta razão, o baixo Macacu ficou conhecido por Caceribu, porque neste trecho 

atualmente só ocorre o Rio Caceribu, enquanto que as águas do alto Macacu-Guapiaçu, desviadas 

para o Rio Guapimirim, deságuam na baía com o nome de Guapi (ARAÚJO & MACIEL, 1979). 

A Figura 2 apresenta uma planta do plano original para a retificação e alargamento dos rios e 

canais na região. Ressalta-se que, felizmente, não foram efetivadas as obras para o baixo curso 

dos rios Guapimirim, Caceribu e Guaxindiba.  

 
Figura 2 – Projeto de saneamento para a região. Quase todos os rios foram completamente retificados 

e alargados. Fonte: Modificado de AMADOR (2013). 

Segundo AMADOR (2013), os manguezais sofreram forte impacto com estas 

transposições de bacia, visto que as espécies que ali ocorrem possuem um zoneamento que reflete 

a distribuição da salinidade e o alcance das marés. Os manguezais do Guapi passaram a receber 

um volume bem maior de água doce, visto que este passou a responder pela vazão do conjunto 

Guapiaçu, Guapimirim e Macacu. Por outro lado, os mangues da foz do Rio Macacu deixaram de 

receber o aporte de água doce de outros tempos e, consequentemente, salinizou-se. 
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No final da década de 1970, com base nos estudos realizados por Dorothy Sue Dun de 

Araújo e Norma Crud Maciel, da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), 

além do Elmo da Silva Amador, do Instituto de Geociências da UFRJ, foi proposto em Seminário 

sobre a Baía de Guanabara, organizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a 

criação de uma Reserva Biológica nos remanescentes de manguezais da baía, com uma área de 

80 km2 (AMADOR, 2013). Anos mais tarde, tal proposta veio a se consolidar com o decreto de 

criação da APA de Guapi-Mirim em 1984. A Figura 3 apresenta a área de estudo no contexto 

atual dos rios e canais, bem como o empreendimento da PETROBRAS. 
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Figura 3 – Localização da área de estudo e o seu contexto geográfico. 
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2.3 Manguezal da APA de Guapi-Mirim 

ARAÚJO & MACIEL (1979) classificam os manguezais da APA de Guapi-Mirim como 

do tipo ribeirinho, que normalmente ocupam as aluviões ao longo dos rios e gamboas que drenam 

a área inundada periodicamente pelas marés. Esses manguezais, segundo as autoras, são 

caracterizados floristicamente pelas espécies arbóreas Ryzophora mangle L. (mangue vermelho), 

Avicennia schauerianna S. (mangue preto) e Laguncularia racemosa G. (mangue branco), que 

ocupam o ecossistema sem apresentar vestígios de zonação. Segundo SOARES et al. (2003), essas 

espécies interagem segundo suas exigências fisiológicas e tolerâncias ambientais formando 

bosques, que podem ser monoespecíficos ou mistos. Somado às características ambientais, o 

efeito dos diferentes tensores derivados de atividades antrópicas registradas na sua área de 

ocorrência possui também grande importância na modelagem das características estruturais e 

funcionais desses manguezais. 

As espécies invasoras mais comuns são o Hibiscus pernambucensis (algodão do brejo), 

Acrostichum aureum (samambaia do brejo) e Typha sp., ocupando geralmente regiões de clareira 

dentro do ecossistema manguezal. Compondo essa vegetação mais comum, observa-se também a 

presença de gramíneas da espécie Spartina alterniflora e de ilhas de vegetação conhecidas como 

“balseiras”, observadas no ambiente aquático, formadas principalmente por Eichornia crassipes 

(aguapé) (ICMBio, 2012). 

Ainda de acordo com o ICMBio (2012), o manguezal da APA de Guapi-Mirim é 

composto por um mosaico de diversos estágios de preservação e recuperação da vegetação, a 

saber: Mangue preservado, onde predominam as três espécies de mangue da região, alcançando 

uma altura de 8 a 15 metros; Mangue regenerado, onde as espécies de mangue atingem de 5 a 8 

metros de altura; Mangue em regeneração ou expansão, que apresenta mangue ocupando áreas 

outrora desmatadas ou erodidas, ou ainda ocupando novas áreas sobre planícies lamosas 

consolidadas por progradação; Mangue com espécies associadas, onde espécies de mangue 

dividem espaço com outras espécies arbóreas ou arbustivas; Espécies invasoras, onde colônias de 

outras espécies ocupam áreas antes dominadas por mangue. 

Os manguezais protegidos pela ESEC da Guanabara, em sua maioria, representam um 

dos poucos remanescentes desse ecossistema que mantém certa integridade estrutural e funcional 

na Baía da Guanabara. 

2.4 Caracterização Estrutural das Florestas de Mangue 

A caracterização estrutural das florestas de mangue da APA de Guapi-Mirim foi realizada 

em um estudo coordenado pela empresa Habtec Mott MacDonald, em parceria com o 
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NEMA/UERJ, sob financiamento da PETROBRAS, como parte do Programa de Caracterização 

e Monitoramento Ambiental dos Manguezais da Área de Proteção Ambiental de Guapimirim e 

da Estação Ecológica da Baía de Guanabara - Fase I (Pré-Operação). O estudo contemplou dois 

anos de monitoramento, entre os meses de agosto de 2010 a julho de 2012 (PETROBRAS, 2014). 

Foi considerada uma malha amostral de 34 parcelas distribuídas ao longo dos principais 

rios que drenam a APA de Guapi-Mirim: Guapi, Guaraí, Caceribu e Guaxindiba. A Figura 4 exibe 

a localização dos pontos de amostragem para a caracterização de florestas de mangue, definidos 

no estudo financiado pela PETROBRAS.  

 
Figura 4 – Localização das estações de amostragem para caracterização estrutural do mangue. 



15 

 

Ressalta-se que boa parte das amostras foram coletadas às margens dos rios e canais e 

isso pode refletir em um tipo específico de mangue como, por exemplo, bosques desenvolvidos 

de forma mais adaptada às inundações por maré do que aqueles no interior da floresta. 

De acordo com PETROBRAS (2014), em cada uma das 34 estações de amostragem foi 

delimitada uma parcela cuja área variou entre 121 e 560 m2, de acordo com a densidade da 

floresta, de forma a ser amostrado um número representativo de indivíduos (árvores), 

considerando-se ainda a homogeneidade da cobertura vegetal em termos de características 

estruturais (composição de espécies e desenvolvimento estrutural dos indivíduos). 

Para a caracterização da estrutura dos indivíduos de cada estação de amostragem, foram 

medidos os seguintes parâmetros: 

 Densidade de troncos vivos por hectare (tr.vivos.ha-1); 

 Altura média; 

 Diâmetro de Altura de Peito (DAP) em centímetros, o qual foi medido a uma altura de 

1,30 m do substrato; 

 DAP médio, o qual, no estudo da PETROBRAS (2014), não representa a média 

aritmética de todos os troncos de uma parcela, mas sim o diâmetro da árvore de área 

basal média, tendo sido calculado através da seguinte fórmula: 

𝐷𝐴𝑃̅̅ ̅̅ ̅̅ = [
(𝐺)12.732,39

𝑛
]
(
1

2
)
                                                  Eq.1  

onde, 

n = número de troncos vivos por hectare (tr.ha-1), 

G = área basal viva por hectare (m2.ha-1), que, por sua vez, é calculada pelo soma da área 

basal de todos os troncos vivos da estação, utilizando a fórmula: 

g = 0,00007854 [(DAP)]2                                                Eq.2 

onde, 

g = área basal do tronco (m2) 

A Tabela 1 expõe os parâmetros estruturais das 34 estações de caracterização da estrutura 

vegetal para o ano de 2010. A estação com menor densidade de troncos foi a C06 com 625 

tr.vivos.ha-1, enquanto que a C10 tem a maior densidade, com 6.067 tr.vivos.ha-1. O DAP médio 

varia entre 4,71 cm (C13) e 16,62 cm (C03). A estação C20 apresenta o bosque mais alto, com 
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14,32 m em média; já o mais baixo está na estação C23, com 3,88 m. Por fim, a maior área basal 

fica na estação C10, com 26,94 m2.ha-1, e a menor fica na estação C25, com 10,15 m2.ha-1. 

Tabela 1 - Parâmetros estruturais das estações de caracterização da estrutura vegetal 

para o ano de 2010. 

Estação Rio 
Área da 

Estação (m2) 

Densidade 

(tr.vivos.ha-1) 

DAP Médio 

(cm) 

Altura (m) Área Basal 

(m².ha-1) Média DP* 

C01 Guapi 540 2037 9,38 6,66 4,61 15,52 

C02 Guapi 286 1923 11,37 7,64 4,72 20,83 

C03 Guapi 300 633 16,62 5,68 2,16 15,19 

C04 Guapi 225 2178 10,98 7,78 2,75 21,7 

C05 Guapi 300 2300 10,24 8,91 2,2 21,57 

C06 Guaraí 560 625 7,52 4,69 3,11 15,25 

C07 Guaraí 252 2540 8,84 6,68 3,74 21,56 

C08 Guaraí 169 3550 8,41 6,77 2,35 21,31 

C09 Guaraí 375 2480 9,45 5,73 3,44 17,68 

C10 Guaraí 150 6067 7,17 6,7 1,36 26,94 

C11 Guaraí 144 3125 9,04 7,79 3,81 22,73 

C12 Guaraí 121 1570 11,37 12,63 1,91 17,97 

C13 Caceribu 225 844 4,71 4,45 2,76 19,89 

C14 Caceribu 255 1490 12,05 9,43 4,09 18,16 

C15 Caceribu 300 2400 8,12 7,92 0,81 13,85 

C16 Caceribu 360 1583 11,44 11,29 5,41 18,07 

C17 Caceribu 270 3037 8,97 8,89 1,81 19,97 

C18 Caceribu 225 2800 9,04 5,8 1,65 21,57 

C19 Caceribu 288 3160 8,95 7,63 6,01 20,85 

C20 Caceribu 408 1152 14,31 14,32 2,06 18,81 

C21 Caceribu 300 2067 9,78 11,28 1,07 16,44 

C22 Caceribu 238 1807 11,87 9,81 2,56 21,03 

C23 Caceribu 210 5524 6,71 3,88 4,44 20,78 

C24 Caceribu 196 5153 7,81 6,81 3,76 25,33 

C25 Guaxindiba 144 5139 4,85 4,43 2,34 10,15 

C26 Guaxindiba 195 2103 8,99 8,68 2,15 13,75 

C27 Guaxindiba 306 1699 11,12 9,74 1,41 20,72 

C28 Guaxindiba 240 1167 10,85 9,62 1,53 11,07 

C29 Guaxindiba 324 1296 12,3 9,85 2,22 18,7 

C30 Guaxindiba 195 2667 8,41 7,33 1,72 15,59 

C31 Guaxindiba 300 1800 11,57 10,78 3,06 20,3 

C32 Guaxindiba 204 1765 10,55 10,92 2,01 18,99 

C33 Guaxindiba 200 1850 10,28 8,71 3,49 18,63 

C34 Caceribu 380 2395 10,02 8,39 2,96 21,56 
*Desvio Padrão                                                                                                                     Fonte: PETROBRAS (2014) 

A Tabela 2 apresenta as 17 estações selecionadas para o monitoramento dos parâmetros 

estruturais para os anos de 2011 e 2012. De uma forma geral, a maioria das estações tiveram uma 
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perda na densidade de troncos, com destaque para as estações C04 e C15, onde ocorreu uma 

redução de 36% e 77%, respectivamente. Segundo PETROBRAS (2014), não há uma razão 

conclusiva para explicar esse fenômeno, mas um conjunto de fatores pode ter para ele contribuído, 

tais como alteração físico-química da água, ações antrópicas e surgimento de uma praga de 

lagartas. O DAP médio apresentou um leve crescimento de um ano para o outro em quase todas 

as estações. As exceções ficaram com as estações C04 e C07, onde apontaram tendência de queda. 

O comportamento do DAP tem relação direta com a tendência de aumento na área basal, e isso 

foi observado em 13 estações monitoradas.  

Tabela 2 - Parâmetros estruturais das estações de caracterização da estrutura vegetal para os 

anos de 2011 e 2012. 

Estação 

Densidade 

(tr.vivos.ha-1) 

DAP Médio 

(cm) 

Altura (m) Área Basal Viva 

(m².ha-1) 
2011 2012 

2011 2012 2011 2012 Média DP* Média DP* 2011 2012 

C03 483 433 19,3 20,2 4,1 3,1 3,6 2,7 16,0 16,3 

C04 1044 667 10,5 10,3 7,2 4,3 7,0 4,2 18,7 17,7 

C07 2341 2381 9,1 9,0 6,7 3,8 3,2 4,3 19,9 20,8 

C09 2480 2293 9,7 10,6 5,7 3,4 6,2 3,6 18,6 20,8 

C10 6266 5467 7,1 7,2 6,7 1,4 6,6 1,1 26,9 25,2 

C13 844 933 4,7 5,6 4,5 2,8 4,2 2,8 19,9 20,2 

C14 1529 1451 12 12,4 9,4 4,1 9,6 3,8 18,2 18,3 

C15 725 167 8,1 8,2 8,1 0,4 8,2 0,5 13,6 13,5 

C17 3037 2815 9,0 9,4 8,9 1,8 9,8 1,5 20,0 20,7 

C18 2800 2311 9,0 10,1 5,8 1,7 6,2 2,1 21,6 22,0 

C19 3160 2500 9,0 10,2 7,6 6,0 8,9 5,7 20,9 21,4 

C21 2067 2033 9,8 10,2 11,3 1,1 11,5 1,4 16,4 17,7 

C23 3786 3191 8,7 9,4 5,6 4,8 6,2 5,3 22,5 23,1 

C26 2256 2154 8,9 9,1 8,5 2,2 8,9 2,6 14,3 14,7 

C30 2667 2615 8,4 8,6 7,3 1,7 7,7 1,8 15,6 16,0 

C31 1800 1667 11,6 12,0 10,8 3,1 11,0 3,4 20,3 20,3 

C32 1765 1569 10,6 11,5 10,9 2,0 11,2 2,0 19,0 20,5 

*Desvio Padrão                                                                                                                      Fonte: PETROBRAS (2014) 

A Tabela 3 mostra a dominância (%) em área basal por espécie. Observa-se que 7 estações 

são monoespecíficas, ou seja, domina apenas uma espécie de mangue vivo. Considera-se que uma 

espécie também é dominante quando alcança mais de 50% de troncos vivos na estação. Assim, a 

Rhizophora mangle predomina em 50% das 34 estações, a Laguncularia racemosa prevalece em 

20,6% e, por fim, a Avicennia schaueriana com 11,7%. As demais estações são consideradas 

mistas. Observa-se na Tabela 3 que as parcelas C04 e C07 não somam 100% para os anos de 2011 

e 2012. Neste estudo, estas discordâncias foram consideradas erros de origem de dados. Tais erros 

não comprometem os resultados obtidos neste trabalho.  
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Tabela 3 – Proporção da Área Basal por espécie (%). 

Estação 

2010 2011 2012 

Avicennia 

schaueriana 

Laguncularia 

racemosa 

Rhizophora 

mangle 

Avicennia 

schaueriana 

Laguncularia 

racemosa 

Rhizophora 

mangle 

Avicennia 

schaueriana 

Laguncularia 

racemosa 

Rhizophora 

mangle 

Viva Morta Viva Morta Viva Morta Viva Morta Viva Morta Viva Morta Viva Morta Viva Morta Viva Morta 

C01 9,34 0,79 38,59 7,35 42,75 1,18 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C02 3,81 0,00 81,92 6,06 8,05 0,16 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C03 0,00 0,00 43,60 6,07 46,9 3,43 0,00 0,00 38,10 11,30 48,80 1,80 0,00 0,00 36,30 13,10 49,40 1,20 

C04 79,24 4,51 15,73 0,52 0,00 0,00 38,90 48,50 8,30 0,70 0,00 0,00 25,40 63,10 5,80 0,80 0,00 0,00 

C05 0,02 0,00 62,71 9,38 25,12 2,77 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C06 7,23 81,02 3,31 0,19 7,68 0,57 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C07 33,06 17,97 25,09 8,29 14,20 1,39 34,40 16,80 27,20 4,70 15,40 1,50 27,50 17,90 29,20 5,30 17,00 1,60 

C08 42,32 2,69 33,66 4,54 16,58 0,21 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C09 38,28 0,00 21,7 1,52 38,47 0,03 36,40 0,00 20,60 1,50 41,50 0,00 33,90 0,00 16,30 3,60 46,20 0,00 

C10 0,00 0,00 91,03 8,97 0,00 0,00 0,00 0,00 93,10 6,90 0,00 0,00 0 0,00 87,10 12,90 0,00 0,00 

C11 8,06 0,00 2,82 4,83 77,45 6,84 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C12 0,00 0,00 0,00 0,00 88,65 11,35 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C13 7,41 92,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 92,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11,40 88,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

C14 41,14 1,51 1,80 0,85 50,67 4,03 41,10 1,50 1,80 0,90 51,90 2,80 41,60 1,40 1,80 0,80 53,10 1,30 

C15 0,00 0,00 6,35 1,47 83,40 8,78 0,00 0,00 4,00 0,90 89,90 5,20 0,00 0,00 3,20 0,70 92,10 4,00 

C16 0,00 0,00 5,39 0,00 84,68 9,93 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C17 0,00 0,00 96,11 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 96,10 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 94,80 5,20 0,00 0,00 

C18 0,00 0,00 83,28 16,72 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30 16,70 0,00 0,00 0,00 0,00 90,50 9,50 0,00 0,00 

C19 13,51 0,11 0,00 0,00 81,9 4,48 13,50 0,10 0,00 0,00 81,90 4,50 13,20 0,30 0,00 0,00 81,00 5,50 

C20 0,00 0,00 0,00 0,00 98,45 1,55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C21 0,00 0,00 28,68 1,41 65,80 4,11 0,00 0,00 28,70 1,40 65,80 4,10 0,00 0,00 27,60 1,80 66,60 4,00 
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Tabela 3 – Proporção da Área Basal por espécie (%) (Continuação) 

Estação 

2010 2011 2012 

Avicennia 

schaueriana 

Laguncularia 

racemosa 

Rhizophora 

mangle 

Avicennia 

schaueriana 

Laguncularia 

racemosa 

Rhizophora 

mangle 

Avicennia 

schaueriana 

Laguncularia 

racemosa 

Rhizophora 

mangle 

Viva Morta Viva Morta Viva Morta Viva Morta Viva Morta Viva Morta Viva Morta Viva Morta Viva Morta 

C22 0,00 0,00 64,76 4,21 30,32 0,71 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C23 0,00 0,00 0,16 0,00 93,78 6,06 0,00 0,00 0,20 0,00 94,90 4,90 0,00 0,00 0,20 0,00 95,30 4,50 

C24 52,37 0,67 44,99 1,97 0,00 0,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C25 61,11 2,48 31,52 4,05 0,84 0,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C26 4,41 0,00 0,00 0,00 92,67 2,92 4,20 0,00 0,00 0,00 93,00 2,80 1,90 0,00 0,00 0,00 94,40 3,70 

C27 9,96 18,76 6,38 0,00 63,33 1,57 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C28 0,00 0,00 0,00 0,00 97,47 2,53 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C29 2,86 5,78 0,00 5,85 79,58 5,93 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C30 32,77 1,91 2,14 1,10 60,02 2,06 32,80 1,90 2,10 1,10 60,00 2,10 33,20 1,90 1,30 1,00 61,40 1,20 

C31 31,10 0,00 3,11 3,21 59,02 3,56 31,10 0,00 3,10 3,20 59,00 3,60 31,60 0,10 3,20 2,90 58,30 3,90 

C32 0,67 0,00 0,00 10,94 80,60 7,79 0,70 0,00 0,00 10,90 80,60 7,80 0,60 0,00 0,00 10,2 78,10 11,10 

C33 0,48 0,52 0,01 0,00 81,85 17,14 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

C34 12,24 0,23 75,37 12,16 0,00 0,00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
Fonte: PETROBRAS (2014) 
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Capítulo 3 – Fundamentação Teórica 

3.1 Sistemas Operacionais de RADAR 

Radar é o acrônimo de “radio detection and ranging”, que designa um sistema de 

sensoriamento remoto ativo por prover sua própria fonte de energia, com a qual ilumina a 

superfície da Terra com pulsos de microondas e recebe o sinal eletromagnético retroespalhado a 

partir dos alvos do terreno. A amplitude e a fase do sinal de retorno demodulado são usualmente 

armazenadas para posterior processamento e geração de uma imagem, que possui duas dimensões: 

azimute e alcance. A dimensão azimutal refere-se à direção de deslocamento da plataforma, 

enquanto o alcance diz respeito à direção da propagação da onda eletromagnética transmitida pela 

antena. O sistema opera na faixa das microondas do espectro eletromagnético, cujos 

comprimentos de onda abrangem desde décimos de centímetro até 1 metro (SABINS, 1999). 

A capacidade de imagear grandes áreas, manter alta resolução espacial e operar dia e 

noite, em qualquer condição meteorológica, faz esta tecnologia particularmente atraente para 

aplicações que requerem aquisições confiáveis e regulares, como, por exemplo, um programa de 

monitoramento de atividades petrolíferas no mar (MIRANDA et al., 2004). Além disso, tais 

sensores são particularmente úteis para aplicações em regiões que estão constantemente cobertas 

por nuvens, como nos trópicos. 

Os sistemas SAR, dependendo da posição das antenas transmissora e receptora, podem 

ser classificados como biestático ou monoestático. Os biestáticos são aqueles em que as antenas 

transmissora e receptora se encontram em posições diferentes. Já no sistema de radar 

monoestático, a antena receptora está na mesma posição da antena transmissora (SILVA, 2010).  

Os radares imageadores emitem pulsos que interagem com diferentes tipos de alvo e se 

espalham em várias direções. Uma fração do pulso que retorna à antena do sistema é amplificada 

e gravada para posterior processamento e geração de imagens. Quanto maior for o retorno, maior 

será a intensidade ou brilho observado na imagem de radar (BEISL, 2009). A Figura 5 mostra 

esquematicamente um pulso sendo transmitido pela antena até atingir uma casa no momento t=6 

e uma árvore no momento t=7. Parte do sinal de ambos os alvos retorna à antena do sensor e será 

processada para gerar a imagem final. 
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Figura 5 – Diagrama esquemático mostrando o pulso de radar sendo transmitido, 

interagindo com alvos na superfície terrestre e retornando à antena do radar. Adaptado de 

SABINS (1999). 

O retroespalhamento do sinal de radar depende de fatores como as características dos 

alvos no terreno e a configuração do sensor SAR (ROSENQVIST, 1997). Altura de árvores, 

biomassa, rugosidade e umidade do solo, tipo de vegetação e feições topográficas são algumas 

das características do terreno que influenciam na resposta do sinal. Todos estes fatores tornam o 

entendimento e interpretação de imagens SAR uma tarefa complexa, que exige um amplo 

conhecimento da geometria de aquisição do sinal transmitido e de retorno, do tipo de imagem e 

do tipo de alvo (BEISL, 2009). 

A superfície rugosa, em relação ao comprimento de onda incidente, gera o espalhamento 

difuso do pulso eletromagnético. Ademais, as superfícies lisas proporcionam o espalhamento do 

tipo especular, enquanto ocorre reflexão de canto se há interação entre duas superfícies lisas 

(double-bounce). O espalhamento pode ainda ocorrer na superfície dos alvos ou se dar de forma 

volumétrica, quando é proveniente do seu interior, incluindo a interação entre os componentes do 

dossel vegetal (FREEMAN & DURDEN, 1998). 

3.2 Geometria de um Sistema SAR 

O princípio básico de imageamento SAR consiste de um radar instalado em uma 

plataforma aerotransportada ou orbital que se desloca com velocidade VSAR, situada a uma altura 

H da superfície terrestre. A antena que compõem o sistema SAR é posicionada 

perpendicularmente à direção de voo, referida como “azimute” (eixo y), como observado na 
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Figura 6, e a direção ortogonal a ela (eixo x), para onde aponta a antena, é denominada de direção 

em alcance ou radial (range). O feixe de iluminação da antena é direcionado à superfície da Terra. 

A direção do feixe incidente forma com a normal à superfície, o ângulo de visada θ0, medido no 

alvo. O eixo radial ou linha de visada do radar é denominado de slant-range (r), enquanto que a 

área coberta pelo feixe da antena na superfície do terreno é referida como “área de iluminação da 

antena” (antenna footprint). A região da superfície terrestre escaneada pelo sensor quando este se 

movimenta é definida como faixa de imageamento (swath) do radar (LEE & POTTIER, 2009). 

 
Figura 6 – (a) Geometria de imageamento SAR, (b) perspectiva lateral, (c) perspectiva frontal. LEE 

& POTTIER (2009), modificado por SILVA (2010). 

A área de iluminação da antena tem relação com os ângulos de abertura da antena (θX, θY) 

dada pela seguinte formulação: 

𝜃𝑋  ≈  
𝜆

𝐿𝑋
     e     𝜃𝑌  ≈  

𝜆

𝐿𝑌
                                                    Eq.3 

onde LX e LY correspondem às dimensões físicas da antena, λ é o comprimento de onda 

do sinal transmitido. R0 é a distância entre o radar e o centro da área iluminada da antena. O Rmin 

e o Rmax representam, respectivamente, as distâncias alcance próximo (mais próximo da 

plataforma) e alcance distante. Os parâmetros ΔX e ΔY correspondem às variações na direção 

radial projetada e azimutal, nesta ordem. 



23 

 

Nos sistemas de radar, o ângulo de depressão corresponde ao ângulo agudo entre a 

horizontal e o pulso do radar. Já o ângulo de incidência é definido como o ângulo entre a normal 

à superfície do terreno e o pulso do radar. O ângulo de visada é o complemento do ângulo de 

depressão. Considerando um terreno plano, o ângulo de depressão e o ângulo de incidência são 

complementares, ao passo que os ângulos de incidência e de visada são iguais. A Figura 7 exibe 

o digrama das relações entre o ângulo de incidência, ângulo de depressão e declividade do terreno. 

 
Figura 7 – Diagrama mostrando a relação entre o ângulo de incidência, ângulo de depressão e 

declividade do terreno. SABINS (1999), modificado por BEISL (2009). 

O desenvolvimento atual da tecnologia por radar tem permitido aos usuários finais 

escolher alguns parâmetros ao solicitar uma imagem SAR. De acordo com a aplicação, os usuários 

podem hoje especificar o ângulo de depressão, a geometria de resolução, aquisições do tipo 

ascendente ou descendente (relacionadas à direção de iluminação) e a polarização desejada 

(BEISL, 2009). 

3.3 Fundamentos do Sistema SAR Polarimétrico 

A polarização é a orientação do campo elétrico da onda eletromagnética em relação ao 

eixo da antena. De acordo com SILVA (2010), os sistemas SAR hábeis para coletar dados nesta 

forma operam transmitindo e recebendo sinais em polarizações ortogonais, permitindo diferentes 

arranjos de coleta de dados. Com isto, podem gerar dados polarimétricos, os quais são formados 

por quatro canais onde são armazenados os dados provenientes das polarizações HH, HV, VV, 

VH. A primeira letra indica a orientação da polarização da onda transmitida e a segunda a 

orientação da polarização da onda recebida. HH e VV são referidos como modo de polarização 

linear (ou co-pol) e HV e VH são definidas como modo de polarização cruzada (ou cross-pol). 
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Os sistemas de imageamento convencionais operam com antenas que emitem e recebem 

polarizações simples e fixas. Desta maneira, o coeficiente de espalhamento é medido para uma 

combinação específica de polarização transmitida e recebida, para todos os elementos de uma 

imagem. Como resultado desta implementação a onda espalhada, que é uma grandeza vetorial, é 

medida como uma quantidade escalar, e toda informação adicional contida nas propriedades da 

polarização do sinal refletido é perdida ao se desconsiderar as determinações de fase (VAN ZYL 

et al., 1987; SILVA, 2010). 

O imageamento por microondas empregando diferentes polarizações permite obter a 

assinatura de um objeto, em termos da identificação e caracterização do mecanismo de 

espalhamento dominante. Desta maneira, pode-se conhecer melhor como a estrutura geométrica 

e a constante dielétrica de um alvo contribuem na formação do sinal de retorno à antena (GAMA, 

2007). 

Para garantir que toda a informação da onda espalhada seja mantida, sua polarização deve 

ser medida através de uma representação vetorial. Com a utilização de radares imageadores 

polarimétricos, é possível medir a amplitude e a fase relativa de todas as configurações do sinal 

transmitido e recebido, para todos os elementos de resolução de uma cena (ULABY & ELACHI, 

1990). 

As quatro imagens polarimétricas representam, para cada pixel, um conjunto de 

parâmetros a partir dos quais pode-se estimar várias propriedades que auxiliam na classificação 

dos alvos que as originam (CLOUDE & POTTIER, 1997), tais como: entropia, anisotropia, sub-

entropia, ângulos alfa e beta, bem como a resposta polarimétrica. Portanto, uma matriz de 

espalhamento é utilizada para analisar os dados e extrair informações (HELLMANN, 2001), 

através de técnicas estatísticas e polarimétricas. Uma das principais vantagens das técnicas 

polarimétricas é a possibilidade em separar contribuições de espalhamento de diferentes naturezas 

por decomposição de alvos. A decomposição de alvos fornece uma interpretação física do sinal 

espalhado, considerando que estes sinais sejam formados pela superposição de muitos 

contribuintes ou espalhadores. 

3.3.1 Onda Eletromagnética 

Uma onda eletromagnética é uma forma de energia que se propaga através do espaço 

(vácuo) e de certos meios gasosos, líquidos e sólidos. É uma onda transversal composta de dois 

campos oscilantes, o elétrico e o magnético, sempre situados em planos ortogonais e variando em 

fase. A onda propaga-se na direção perpendicular aos campos elétrico e magnético. No vácuo, 

esta velocidade é a da luz, ou seja, aproximadamente 300.000 km/s (ULABY & ELACHI, 1990). 
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A onda eletromagnética pode ser completamente descrita apenas pelo vetor do campo 

elétrico �⃗� , já que o campo magnético está diretamente relacionado ao elétrico (ULABY & 

ELACHI, 1990). O vetor do campo elétrico �⃗�  pode ser separado em suas componentes horizontal 

(�⃗� ℎ) e vertical (�⃗� 𝑣), representadas, respectivamente, pelo eixo 𝑥 e eixo �̂�, como exposto na Figura 

8. A projeção da ponta dos vetores do campo elétrico �⃗� , no plano perpendicular à direção de 

propagação da onda (�̂�), define a polarização da onda eletromagnética dada por uma figura 

geométrica. O caso apresentado na Figura 9 corresponde a uma onda eletromagnética com 

polarização elíptica (HELLMANN, 2001). 

 
Figura 8 – Campo elétrico �⃗⃗�  de uma onda eletromagnética oscilando em um plano perpendicular à 

direção de propagação. Modificado de LEE & POTTIER (2009). 

Uma oscilação diagonal do campo elétrico pode ser interpretada como uma resultante 

entre alguma oscilação verticalmente polarizada e alguma oscilação horizontalmente polarizada. 

Portanto, pela medida dos dois componentes ortogonais, pode-se medir o estado de polarização 

da onda (HELLMANN, 2001). 

 
Figura 9 – Elipse de polarização no plano x-y, ângulo de rotação ѱ, ângulo de elipticidade χ, para 

uma onda propagando na direção z (fora do papel). HELLMAN (2001) 
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Os principais parâmetros que descrevem a elipse de polarização são os ângulos de 

elipticidade (χ) e de orientação (ѱ). O primeiro é relacionado à razão entre os raios maior (aξ) e 

menor (aη) da elipse, podendo variar entre -45º e 45º, enquanto que ѱ corresponde ao ângulo 

formado entre o raio maior (aξ) e a direção horizontal, com valores entre 0º a 180º. Adicionalmente 

à definição da forma da elipse de polarização, o ângulo χ também especifica o sentido de rotação 

do vetor �⃗� . A polarização tem sentido anti-horário se χ > 0 e sentido horário se χ < 0 (ULABY & 

ELACHI, 1990). 

Além da elipse de polarização, podem ser empregados o vetor de Stokes e o vetor de 

Jones. O vetor de Stokes é muito utilizado no campo da óptica, ao passo que o vetor de Jones é o 

preferido para aplicações em sensoriamento remoto por radar (HELLMANN, 2001). 

3.3.2 Vetor de Stokes 

Gabriel Stokes propôs, em 1852, uma forma de representar o estado de polarização da 

onda através de um conjunto de parâmetros, de modo que todos eles têm a mesma dimensão física. 

A representação do vetor de Stokes 𝐹  pode ser definida por 4 parâmetros reais, I0, Q, U e V que 

são relacionados com os parâmetros ѱ e χ de acordo com a seguinte representação vetorial 

(ULABY e ULACHI, 1990): 

𝐹 =  [

𝐼0
𝑄
𝑈
𝑉

] =

[
 
 
 
 
|𝐸𝑣|

2 + |𝐸ℎ|2

|𝐸𝑣|
2 − |𝐸ℎ|2

2𝑅𝑒{𝐸𝑣𝐸ℎ
∗}

2𝐼𝑚{𝐸𝑣𝐸ℎ
∗} ]

 
 
 
 

=  [

𝐼0
𝐼0cos (2ѱ)cos (2χ)
𝐼0𝑠𝑒𝑛(2ѱ)cos (2χ)

𝐼0𝑠𝑒𝑛(2χ)

]                            Eq. 4 

onde |  | é o valor absoluto e * é o conjugado complexo. I0 representa a intensidade total 

da onda, Q é a diferença entre as intensidades vertical e horizontal da onda, U define a tendência 

de polarização linear da onda e V define a tendência do sentido da polarização da onda 

eletromagnética. 

No caso de ondas completamente polarizadas (por exemplo, as emitidas pelos sistemas 

de radar), apenas três dos quatro parâmetros de Stokes são independentes, por estarem 

relacionados através da seguinte equação: 

𝐼0
2 = 𝑄2 + 𝑈2 + 𝑉2                                                    Eq. 5 

Pode-se medir o grau de polarização de uma onda (Dpol), usando os parâmetros de Stokes, 

da seguinte forma: 
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𝐷𝑝𝑜𝑙 = 
√𝑄2+ 𝑈2+ 𝑉2

𝐼0
                                                      Eq. 6 

3.3.3 Vetor de Jones 

Embora o vector de Stokes ainda seja amplamente utilizado para aplicações ópticas, existe 

outro modelo para uma onda polarizada. Em vez de uma representação no espaço tridimensional 

real, pode-se fazer uso de um espaço complexo bidimensional, onde se define pelo vetor de Jones, 

qual seja: 

�⃗� =  [
𝐸𝑥(𝑡)
𝐸𝑦(𝑡)]

= [
𝐸0𝑥𝑒

𝑖𝛿𝑥

𝐸0𝑦𝑒𝑖𝛿𝑦
]                                                   Eq.7 

onde Ex(t) e Ey(t) são componentes escalares instantâneos de �⃗�  e 𝛿𝑥 e 𝛿𝑦 representam 

as fases de Ex(t) e de Ey(t).  

O vetor de Jones possui a informação completa sobre a elipse de polarização, mas não 

contém o sentido de rotação do campo elétrico. Isto quer dizer que duas ondas planas que se 

propagam em sentidos opostos têm a mesma representação neste caso. Para compensar tal lacuna, 

o vetor de Jones pode ser complementado pelos subscritos “+” e “-”, em que “+” indica ondas 

propagando-se no sentido positivo de �⃗� 𝒛, e “-” indica ondas propagando-se no sentido oposto. 

3.3.4 Matriz de Espalhamento 

Em sensoriamento remoto por radar, uma onda transmitida pelo sensor é retroespalhada 

ao atingir um alvo no solo, onde parte desta energia volta para o transmissor, enquanto que a outra 

é espalhada para em diferentes direções. À medida que a superfície se torna mais lisa (em relação 

ao comprimento de onda utilizado), o espalhamento dominante é o especular. Por outro lado, à 

medida que a superfície fica mais rugosa, o espalhamento se torna mais isotrópico (ANDRADE, 

2012). 

Em contraste com o caso do espalhamento superficial, se a camada limite inferior não for 

homogênea, ou se constituir por uma mistura de materiais com diferentes propriedades dielétricas, 

parte da onda incidente é espalhada por tal não-homogeneidade. Neste caso, o espalhamento 

ocorre dentro do volume da camada inferior, sendo chamado de espalhamento volumétrico 

(ANDRADE, 2012). 

A transformação da onda transmitida e recebida é representável por um vetor, tal como 

mostrado na seção anterior, passível de sofrer uma transformação linear, o que, portanto, pode ser 

descrito por uma matriz. Esta matriz contém todas as informações disponíveis sobre o processo 
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de espalhamento. Ao serem corrigidas as influências referentes ao percurso de propagação, esta 

matriz descreve o dispersor no terreno. Portanto, tais matrizes são utilizadas para analisar os dados 

e extrair informação (HELLMANN, 2001). 

Duas diferentes representações dos espalhadores são normalmente usadas na literatura: a 

matriz de Jones [𝑇] ou matriz de Sinclair [𝑆] e a matriz de Muller ou Kennaugh. Estas matrizes 

permitem relacionar o vetor da onda incidente e espalhada e, portanto, obter informação sobre o 

espalhador. A matriz de Jones é empregada quando a onda é expressa por meio do vetor de Jones, 

e a matriz de Muller ou Kennaugh é utilizada quando o vetor de Stokes representa a onda 

(HELLMANN, 2001). 

3.3.4.1 Matriz de Jones e Matriz de Sinclair 

A matriz de espalhamento toma formas diferentes nas convenções FSA (Forward Scatter 

Alignment) e BSA (Backscatter Scattering Alignment). Na convenção BSA, a matriz de 

espalhamento é chamada de matriz de Sinclair, enquanto que, na convenção FSA, é chamada de 

matriz de Jones. 

A matriz de espalhamento [𝑆] é uma matriz complexa 2x2, que expressa como um 

espalhador transforma o campo elétrico transmitido 𝐸𝑡, ou seja, é uma matriz que contém as 

informações relativas ao alvo (ANDRADE, 2012). 

Segundo ULABY & ELACHI (1990), esta matriz é definida de acordo com os trabalhos 

de SINCLAIR (1950), KENNAUGH (1952) e VAN DE HULST (1980): 

𝐸𝑠 =
𝑒𝑗𝑘0𝑟

𝑅
(𝑆). 𝐸𝑖

   ou   [
𝐸ℎ

𝑠

𝐸𝑣
𝑠] =

𝑒𝑗𝑘0𝑟

𝑅
(
𝑆ℎℎ 𝑆ℎ𝑣

𝑆𝑣ℎ 𝑆𝑣𝑣
) [

𝐸ℎ
𝑖

𝐸𝑣
𝑖
]                Eq. 8 

onde R corresponde à distância entre a antena e o alvo, k0 é o número de onda do sinal 

transmitido e o r é o vetor unitário na direção R. 

A matriz [𝑆], que é expressa nas coordenadas BSA, caracteriza o comportamento do 

espalhador para uma configuração de imageamento particular. Seus elementos 𝑆𝑡𝑟 são chamados 

de “amplitudes espalhadas complexas”, e os subscritos i e s se referem à polarização transmitida 

e recebida, respectivamente (ANDRADE, 2012). 

De uma forma geral, cada uma das amplitudes espalhadas pode ser função da frequência, 

do ângulo de incidência, bem como da orientação do alvo em relação ao sistema de coordenadas 

(ângulo de aspecto do alvo) (ULABY & ELACHI, 1990). 
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Para alvos cujo estado interno é inalterado pela polarização da onda incidente, ocorrerá 

reciprocidade entre os canais de polarização cruzada, ou seja, entre os canais cross-polarizados. 

Assim, na convenção BSA, para sistemas monostáticos, tem-se: 

𝑆ℎ𝑣 = 𝑆𝑣ℎ = 𝑆𝑥                                                   Eq. 9 

Desta forma, a matriz de espalhamento [𝑆] se reduz para: 

(
𝑆ℎℎ 𝑆𝑥

𝑆𝑥 𝑆𝑣𝑣
)                                                            Eq. 10 

ou seja, se o alvo for recíproco, a matriz [𝑆] torna-se simétrica. 

3.3.4.2 Matriz de Stokes 

Outro método de descrever um espalhador é a matriz de Stokes ou de Mueller. A diferença 

entre estas matrizes é que a matriz de Mueller não assume o teorema da reciprocidade e, portanto, 

contém mais elementos independentes (ANDRADE, 2012). 

Ainda segundo ANDRADE (2012), geralmente existem sete parâmetros independentes 

na matriz de espalhamento: quatro amplitudes independentes e três fases (referenciadas a um dos 

quatro elementos complexos da matriz de espalhamento). Portanto, se a fase absoluta for 

ignorada, somente sete elementos reais devem caracterizar completamente esta matriz. 

Usando a convenção FSA, o vetor de Stokes do campo elétrico retroespalhado (𝑔 𝑓𝑠) 

relaciona-se ao vetor de Stokes do campo elétrico incidente (𝑔 𝑖) através da matriz de Mueller [𝑀] 

(HELLMANN, 2001). 

𝑔 𝑓𝑠 = 
1

4𝜋𝑟2
[𝑀] 𝑔 𝑖                                                            Eq. 11 

Caso haja reciprocidade (𝑆ℎ𝑣 = 𝑆𝑣ℎ), a matriz [𝑀] é simétrica, e neste caso, é chamada 

de matriz de Stokes.  

Usando a convenção BSA, o vetor de Stokes do campo elétrico retroespalhado (𝑔 𝑏𝑠) 

relaciona-se ao vetor de Stokes do campo elétrico incidente através da matriz de Kennaugh [𝐾] 

(HELLMANN, 2001). 

𝑔 𝑏𝑠 = 
1

4𝜋𝑟2
[𝐾] 𝑔 𝑖                                                            Eq. 12 
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3.3.4.3 Matriz de Covariância e Coerência do Alvo 

Para aplicações de sensoriamento remoto, assumir que os espalhadores são puramente 

determinísticos não é válido, visto que a célula de resolução é maior do que o comprimento de 

onda utilizado pelo sistema, ou seja, os alvos naturais contêm muitos espalhadores determinísticos 

espacialmente distribuídos, sendo cada um destes espalhadores completamente representados por 

uma matriz (S)i (ANDRADE, 2012). 

Desta forma, a matriz (S) medida para uma célula de resolução consiste de uma 

superposição coerente das matrizes individuais (S)i de todos os espalhadores localizados dentro 

da célula de resolução. 

A fim de lidar com a estatística dos efeitos do espalhamento e com a análise dos 

espalhadores, foi introduzido o conceito de matriz de covariância e de coerência do espalhador 

(CLOUDE & POTTIER, 1996). 

De acordo com TOUZI et al., (2004), a matriz de covariância (que é hermitiana, positiva 

e semi-definida) tem precisamente os mesmos elementos das matrizes de Muller e Kennaugh, 

mas pode ser expressa sob a forma vetorial de Eq. 13, também chamada de vetor de espalhamento 

do alvo ou vetor de covariância do alvo. 

�⃗� 𝐵 = [𝑆ℎℎ 𝑆𝑣ℎ 𝑆ℎ𝑣 𝑆𝑣𝑣]𝑇                                          Eq. 13 

Uma média do produto complexo entre os vetores �⃗� 𝐵 e �⃗� 𝐵
∗𝑇

 leva à chamada matriz de 

covariância [C]. 

[C] = 〈�⃗� 𝐵. �⃗� 𝐵
∗𝑇

〉                                                    Eq. 14 

onde a notação 〈 〉 indica uma média espacial do conjunto, assumindo-se que o meio 

espalhador é homogêneo. 

Analogamente, a chamada matriz de coerência polarimétrica [T] é definida por 

PAPATHANASSIOU (1999), como segue: 

[T] = 〈�⃗� 𝑃 . �⃗� 𝑃
∗𝑇

〉                                                  Eq. 15 

onde �⃗� 𝑃 é o vetor de espalhamento do alvo ou vetor de coerência (CLOUDE, 1986) e é 

dado por: 
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�⃗� 𝑃 =
1

√2
[𝑆ℎℎ + 𝑆𝑣𝑣 𝑆ℎℎ − 𝑆𝑣𝑣 𝑆ℎ𝑣 + 𝑆𝑣ℎ 𝑖(𝑆ℎ𝑣 − 𝑆𝑣ℎ)]𝑇    Eq. 16 

3.3.5 Decomposição dos Alvos 

A ideia principal do teorema de decomposição dos alvos é expressar o mecanismo médio 

de espalhamento como uma soma de elementos independentes e associar um mecanismo físico a 

cada um destes elementos (CLOUDE & POTTIER, 1996). Os métodos empregados para realizar 

tal decomposição são denominados de Teoremas de Decomposição de Alvos (Target 

Decomposition Theorems).  

As técnicas empregadas na decomposição de alvos se dividem entre as voltadas em 

explicar o comportamento de alvos coerentes, determinísticos ou pontuais, cuja base de análise 

são as matrizes de espalhamento [S], e as que se ocupam em explicar o comportamento de alvos 

incoerentes, não determinísticos, ou extensos, por meio das matrizes de segunda ordem: matriz 

de Covariância [C] ou Coerência [T] (SILVA, 2010). 

3.3.5.1 Decomposição de Alvos Coerentes 

O objetivo das decomposições de alvos coerentes é expressar a matriz de espalhamento 

medida pelo radar, ou seja [S], como uma combinação das respostas de objetos mais simples. 

[𝑆] =  ∑𝑐𝑖

𝑘

𝑖=1

[𝑆]𝑖 

onde, [S]i representa a resposta de cada um destes objetos mais simples, também 

conhecidos como objetos canônicos, ao passo que ci indica o peso de [S]i na combinação que leva 

à matriz [S]. 

Segundo SILVA (2010), é desejável que as matrizes [S]i sejam independentes entre si 

para evitar que um particular mecanismo de espalhamento esteja em mais de uma matriz. Para 

tanto, impõem-se a restrição de ortogonalidade entre elas. 

3.3.5.2 Decomposição de Alvos Incoerentes 

A decomposição incoerente é utilizada quando o espalhamento for não determinístico. 

Neste caso, as ondas são parcialmente polarizadas e o estado de polarização é caracterizado pelas 

matrizes de Mueller, covariância e coerência (ULABY & ELACHI, 1990). 

Eq. 17 
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Assim como no caso dos alvos coerentes, o objetivo da decomposição de alvos 

incoerentes é explicar os complexos mecanismos físicos do espalhamento, descritos pelas 

matrizes [C] e [T], como uma combinação de mecanismos de espalhamento elementares e 

independentes (ortogonais) descritos por matrizes individuais (canônicas) [𝐶3]𝑖 e [𝑇3]𝑖 

(HAJNSEK et al., 1999):  

〈[𝐶3]〉 =  ∑𝑝𝑖

3

𝑖=1

[𝐶3]𝑖 

〈[𝑇3]〉 =  ∑𝑞𝑖

3

𝑖=1

[𝑇3]𝑖 

Do mesmo modo que na decomposição coerente, as bases em que as matrizes 〈[𝐶3]〉 e 

〈[𝑇3]〉 são decompostas não são únicas, o que permite muitas possibilidades de decomposição. As 

mais utilizadas nas aplicações de sensoriamento remoto, e que serão empregadas nesta pesquisa, 

são a de FREEMAN & DURDEN (1998) e as baseadas no uso de autovetores, destacando-se a 

de CLOUDE & POTTIER (1997). 

3.3.5.2.1 Decomposição de Freeman-Durden 

A decomposição de Freeman-Durden é baseada no modelo de espalhamento físico, 

decompondo a matriz de covariância para descrever o espalhamento polarimétrico a partir de 

espalhadores que ocorrem naturalmente. Esta técnica ajusta três modelos diferentes de 

mecanismos de espalhamento aos dados SAR polarimétricos (FREEMAN & DURDEN, 1998): 

1) espalhador da copa ou de volume (Pv) a partir de dipolos (semelhante a uma 

nuvem de espalhadores cilíndricos, muito finos) orientados aleatoriamente; 

𝑃𝑣 = 
8𝑓𝑣
3

 

2) espalhador superficial (Ps) (superfície moderadamente rugosa, modelado pelo 

espalhamento superficial de Bragg de primeira ordem);  

𝑃𝑠 = 𝑓𝑠 (1 + |𝛽|2)                                                  Eq. 21 

3) mecanismo de espalhamento double-bounce (PD) (espalhamento que ocorre num 

par de superfícies ortogonais com constantes dielétricas diferentes, por exemplo, 

interação água-tronco que ocorre numa floresta alagada); 

Eq. 18 

Eq. 19 

Eq. 20 
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𝑃𝑑 = 𝑓𝑑  (1 + |𝛼|2)                                                 Eq. 22 

onde 𝑓𝑣, 𝑓𝑠 e 𝑓𝑑 correspondem à contribuição de cada espalhador para a matriz de 

covariância final; α está relacionado a efeitos de atenuação da propagação e mudança de fase e 

coeficientes de reflexão; β é definido com a razão entre os coeficientes de reflexão da onda 

polarizada horizontalmente e verticalmente. 

A vantagem da decomposição de Freeman-Durden é que a mesma se baseia na física do 

espalhamento do radar, não constituindo uma construção puramente matemática. Este método 

permite a discriminação entre floresta inundada e não inundada, assim como entre áreas com 

florestas e sem florestas (FREEMAN & DURDEN, 1998). 

Uma das limitações da decomposição de Freeman-Durden é que ela tem como 

condicionante a reflexão simétrica. Isto limita sua aplicabilidade para terrenos horizontais e 

planos. Ela também não permite estimar a aleatoriedade dos mecanismos de espalhamento (LEE 

et al., 2005). 

3.3.5.2.2 Decomposição em Autovalores e Autovetores 

A decomposição de Cloude-Pottier (ou decomposição do autovetor da matriz de 

coerência) é baseada em estatísticas de segunda ordem. Ela não assume uma distribuição 

estatística e, portanto, é livre das restrições impostas pelos modelos multivariados (CLOUDE & 

POTTIER, 1997). Para simplificar a análise das informações físicas fornecidas pela 

decomposição por autovetor-autovalor, três parâmetros secundários são definidos como função 

dos autovetores e autovalores de [𝑇3]: 

1) entropia [H], o qual mede o grau de aleatoriedade ou a desordem estatística do 

processo de espalhamento, definida como: 

𝐻 = ∑−𝑝𝑖

3

𝑖=1

𝑙𝑜𝑔3𝑝𝑖   𝑐𝑜𝑚    0 ≤ 𝐻 ≤ 1 

𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝑝𝑖 = 
𝜆𝑖

∑ 𝜆𝑖
3
𝑖=1

 

sendo que 𝑝𝑖 representa a importância relativa de 𝜆𝑖 para a potência total espalhada. Cada 

𝑝𝑖 representa a pseudo-probabilidade associada ao iésimo mecanismo independente, 

determinístico e elementar de espalhamento polarimétrico descrito pelo correspondente autovalor 

𝜆𝑖 (MIGLIACCIO et al., 2015); 

Eq. 23 

Eq. 24 
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Segundo CLOUDE & POTTIER (1996), para o caso em que a entropia é alta (próxima 

de 1), os autovalores são próximos, significando que nenhum dos mecanismos refletores contribui 

isoladamente de forma mais significativa para o sinal de retorno. Quanto a entropia é próxima de 

zero (seu valor mínimo), o autovalor 𝜆𝑖 é dominante, representando um processo de espalhamento 

onde um mecanismo de reflexão é dominante.  

2) anisotropia (A), é um parâmetro complementar da entropia. Ela fornece 

informações da importância relativa entre o segundo e terceiro mecanismo de 

espalhamento por meio da relação de seus respectivos autovalores (λ2 e λ3). 

𝐴 =  
𝜆2 − 𝜆3

𝜆2 + 𝜆3
 

Em termos práticos, a anisotropia pode ser empregada como fonte de descriminação para 

H > 0,7. Isto porque, para baixa entropia, 𝜆2 e 𝜆3 são altamente afetados pelo ruído (LEE & 

POTTIER, 2009) e, por conseguinte, a anisotropia também o seria; 

3) ângulo alfa médio (�̅�), o qual corresponde ao mecanismo de espalhamento 

médio, sendo: superficial (�̅� = 0º), volumétrico (�̅� = 45º) e double-bounce 

(�̅� = 90º), definido como:  

�̅� =  ∑𝑃𝑖

3

𝑖

𝛼𝑖 

onde 𝛼𝑖 representa a fase relacionada a cada mecanismo de espalhamento, enquanto �̅� 

descreve o mecanismo que caracteriza a cena observada (MIGLIACCIO et al., 2015). 

Os parâmetros H e �̅� claramente definem as características de espalhamento de um meio. 

Por isso, o plano por eles formado (Figura 10) tem sido utilizado como referência para métodos 

de classificação. Os limites das zonas são arbitrários e a magnitude absoluta dos autovalores e 

outros ângulos não são incorporados no esquema de classificação (LEE & POTTIER, 2009). 

As zonas especificadas, segundo CLOUDE & POTTIER (1997), representam os 

seguintes mecanismos de espalhamento: 

 (Z1) Alta entropia com espalhamento múltiplo, e.g., camadas de vegetação com 

estrutura geométrica bem desenvolvida; 

Eq. 25 

Eq. 26 
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 (Z2) Espalhamento da vegetação com alta entropia, no qual o espalhamento 

volumétrico aumenta quando �̅� = 45° e H > 0,9, e.g., espalhamento de copas de 

florestas e espalhamento de alguns tipos de superfícies vegetadas; 

 (Z3) Não constitui uma região válida, pois é impossível distinguir espalhamento 

superficial com H > 0,9; 

 (Z4) Espalhamento múltiplo com média entropia, e.g., double-bounce em áreas 

urbanas e em florestas; 

 (Z5) Espalhamento da vegetação com média entropia, i.e., moderada entropia 

com mecanismos de espalhamento do tipo dipolo dominante, e.g., superfícies 

vegetadas com espalhadores anisotrópicos e moderada correlação das orientações 

do espalhador; 

 (Z6) Espalhamento superficial com média entropia, i.e., uma zona reflete o 

aumento na entropia devido às mudanças na rugosidade da superfície e devido 

aos efeitos de propagação da copa, e.g., propagação no dossel ou elevação da 

rugosidade da superfície; 

 (Z7) Espalhamento múltiplo com baixa entropia. i.e., uma zona é caracterizada 

por �̅� > 47,5°, e.g., espalhadores diédricos metálicos isolados; 

 (Z8) Espalhamento dipolo com baixa entropia, i.e., zona ocorrem mecanismos 

fortemente correlacionados. Um espalhador dipolo isolado e espalhamento da 

vegetação com orientação fortemente correlacionada de elementos com 

espalhamento anisotrópico; 

 (Z9) Espalhamento superficial com baixa entropia, que corresponde aos valores 

de �̅� < 42,5°, incluindo espalhamento superficial e especular, e.g., água nas 

bandas P e L, oceano na banda L e superfícies bem suaves. 
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Figura 10 – Plano bidimensional entropia (H), ângulo alfa (�̅�). Modificado de CLOUDE & POTTIER 

(1996). 

3.3.6 Ruído Speckle 

O ruído speckle é inerente aos dados SAR e deriva da natureza coerente de tais sistemas. 

Eles são gerados quando ocorrem interferências aleatórias de ondas eletromagnéticas refletidas 

por muitos espalhadores presentes na célula de resolução (LEE et al., 1999).  

O speckle é um ruído dependente do sinal, devido à natureza coerente da radiação emitida 

pelo radar. Basicamente, o speckle em imagens SAR tem caráter multiplicativo, isto é, ele é mais 

intenso onde a intensidade do sinal é maior. Em certas aplicações, este ruído inibe tanto a 

habilidade do interprete de extrair informações visuais quanto de se fazer uma classificação e/ou 

segmentação automática em imagens SAR. Isto ocorre porque a relação sinal-ruído destas 

imagens é baixa (SANT’ANNA, 1995). 

Existem duas técnicas para a redução de speckle: processamento multilook e filtragem 

espacial. Na primeira existe um compromisso entre o número de looks e a perda de resolução 

azimutal, ou seja, quanto maior o número de looks maior é a degradação da resolução na direção 

azimute (SANT’ANNA, 1995). Na segunda, a aplicação de filtros específicos permite a redução 

do speckle mantendo as características polarimétricas ou feições lineares da imagem (LEE & 

GRUNES, 1992). 
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3.3.7 Parâmetros Específicos da Superfície 

Conhecer os parâmetros do alvo é fundamental para a interpretação e análise dos dados 

SAR, pois estes influenciam diretamente na resposta do padrão tonal e textural das imagens. A 

rugosidade da superfície e a constante dielétrica do alvo regulam a intensidade do 

retroespalhamento do sinal emitido pelo sensor. 

3.3.7.1 Rugosidade do Terreno 

Segundo HENDERSON & LEWIS (1998) a rugosidade superficial é a propriedade da 

superfície que influencia fortemente a intensidade do retroespalhamento e, consequentemente, na 

sua aparência e feição nas imagens de radar. Para estes autores, existem três escalas de rugosidade, 

que podem ser consideradas quando se trata de interpretação a partir de dados de radar: rugosidade 

de microescala, mesoescala e macroescala. A rugosidade de microescala é a rugosidade na escala 

das frações do comprimento de onda e determina fortemente a tonalidade da imagem. Em um 

terreno vegetado, parâmetros das folhas (tais como tamanho, forma, razão folhas/galhos) são os 

principais controles dos tons da imagem. Se a área não é completamente coberta por vegetação, 

como água, rocha e solo exposto, sua superfície irá contribuir para a rugosidade de microescala. 

Para áreas vegetadas, esta é a rugosidade do dossel da vegetação, em uma escala maior que a 

resolução espacial da célula. As características da rugosidade de mesoescala têm influência direta 

na textura da imagem. A rugosidade desta escala está relacionada com mudanças na elevação da 

superfície e na variabilidade da declividade em relação a resolução espacial do sistema. Em uma 

superfície vegetada. A textura do radar está relacionada com a estrutura do dossel da vegetação e 

do tamanho relativo da célula de resolução, como mostra a Figura 11. 

 
Figura 11 – Formação da textura na imagem radar. Modificado de TREVETT (1986). 
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Por fim, ainda de acordo com HENDERSON & LEWIS (1998), a rugosidade de 

macroescala é influenciada pela declividade do terreno e é fortemente acentuada pela sombra do 

radar, criando padrões de macro-textura bem maior do que a célula de resolução da imagem de 

radar. Esta escala de rugosidade é importante para interpretar limites de feições geomorfológicos 

e geológicas, bem como uso do solo e zonas ecológicas relacionadas ao padrão de drenagem e 

topografia. 

A Figura 12 apresenta os tipos de superfícies quanto a rugosidade e sua respectiva 

resposta do retroespalhamento em função do ângulo de incidência. Observa-se que superfícies 

horizontais lisas refletem quase toda energia incidente na direção oposta ao radar, fenômeno este 

chamado de reflexão especular. Estas superfícies aparecem com tons de cinza mais escuros nas 

imagens de radar. A radiação incidente sobre superfícies de rugosidade moderada é refletida de 

uma forma mais difusa, entretanto não homogênea e deve produzir uma resposta em um tom de 

cinza médio. A radiação de micro-ondas que incide em uma superfície rugosa apresenta um 

espalhamento em todas as direções, incluindo na direção do radar (retroespalhamento), recebendo 

o nome de reflexão difusa, cuja tonalidade nas imagens de radar é mais clara (HENDERSON & 

LEWIS, 1998). 

 
Figura 12 – Curvas típicas de retroespalhamento para superfícies lisas, de rugosidade moderada e 

rugosa. Modificado de NASA (1989) apud HENDERSON & LEWIS, 1998. 
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3.3.7.2 Constante Dielétrica 

A constante dielétrica influencia fortemente a interação da radiação eletromagnética com 

a superfície do terreno. Na região das micro-ondas, a maioria dos materiais naturais (rochas, solos, 

etc.) apresenta constante dielétrica entre 3 e 8 quando seco, já a água tem uma constante dielétrica 

de aproximadamente 80 (HENDERSON & LEWIS, 1998). Dessa forma, o retroespalhamento do 

radar é fortemente influenciado pela quantidade de umidade no solo e na vegetação (SUN et al., 

1991). 

Materiais idênticos podem variar na aparência em momentos ou locais diferentes, de 

acordo com o teor de umidade. Assim, com baixo conteúdo de umidade a penetração da energia 

na superfície é maior e a reflexão é mínima. Já um alto conteúdo de umidade no terreno reduz a 

penetração do sinal de radar na superfície e na vegetação, o que implica uma alta refletividade e, 

potencialmente, um alto sinal de retorno (HENDERSON & LEWIS, 1998). 

3.3.8 Assinatura Polarimétrica 

A resposta polarimétrica é uma representação gráfica da variação da seção cruzada do 

espalhador σsc em função da polarização. Tal resposta pode ser representada por um gráfico 3D 

que mostra a potência recebida em função dos ângulos de orientação (ψ) e elipticidade (χ), como 

mostra a Figura 13. Esta representação é muito útil para descrever as propriedades polarimétricas 

de alvos pontuais ou extensos (TOUZI et al., 2004). Quando a mesma polarização é usada na 

transmissão e recepção, o gráfico é referido como resposta co-polarizada (Figura 13-a) e quando 

elas são ortogonais, obtém-se a resposta polarizada cruzada (Figura 13-b) (VAN ZYL et al., 

1987). A intensidade do σsc é representada no eixo z do gráfico e, frequentemente, são 

normalizados para que o pico de energia tenha valor unitário (SILVA, 2010). A Figura 13 exibe 

uma resposta polarimétrica típica de um refletor de canto do tipo triedro. 

 
Figura 13 – Estrutura geral de uma representação gráfica de assinaturas polarimétricas (a) co-

polarizada e (b) polarização cruzada. 

Outro parâmetro derivado da resposta polarimétrica é a altura do pedestal. Este parâmetro 

representa o coeficiente de retroespalhamento mínimo observado na resposta polarimétrica (VAN 

(a) (b) 
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ZYL et al., 1987). A altura do pedestal é um indicador da presença da componente não polarizada 

no sinal medido, o que tem relação direta com o grau de polarização da onda espalhada 

(McNAIRN et al., 2002; SILVA, 2010). Na Figura 13, não é possível observar a altura do pedestal 

pois o σsc registrado foi zero, ou seja, a resposta polarimétrica retornou completamente polarizada. 

Portanto, a altura do pedestal é proporcional a quantidade de múltiplo espalhamento e também 

está associada à rugosidade da superfície.  

3.3.9 Atributos Polarimétricos 

As características polarimétricas de um determinado alvo podem ser descritas tanto por 

uma série de atributos extraídos da matriz de espalhamento complexa (amplitude e fase) como 

pela decomposição desse alvo. 

3.3.9.1 Atributos baseados no retroespalhamento 

Os atributos baseados no coeficiente de retroespalhamento representam apenas a 

informação da parte real da matriz de espalhamento complexa, ou seja, apenas a amplitude de 

cada pixel da imagem é considerada para a geração dos atributos dessa classe. 

Foram avaliados o coeficiente de retroespalhamento nas três polarizações (σ0
HH, σ0

HV e 

σ0
VV), razão de polarização paralela (Rp) e a razão de polarização cruzada (Rc), descritos em 

HENDERSON & LEWIS (1998), a potência total (PT), apresentada por BOERNER et al. (1991), 

e os índices de biomassa (BMI), de estrutura do dossel (CSI) e de espalhamento volumétrico 

(VSI), desenvolvidos por POPE et al., (1994), como segue: 

a) Coeficiente de retroespalhamento: Obtido nas três polarizações e expresso em 

escala linear, onde i significa a polarização emitida e j a polarização recebida. A 

sua medida independe da área e corresponde à porção de energia efetiva que 

retorna ao sensor: 

𝜎𝑖𝑗
0 = 10

𝜎𝑖𝑗
0 (𝑑𝐵)

10                                               Eq. 27 

b) Razão de polarização paralela (Co-Pol): Parâmetro que realça as diferenças entre 

os mecanismos de espalhamento sensíveis à polarização VV e aqueles sensíveis 

à polarização HH: 

𝑅𝑝 = 
𝜎𝑉𝑉

0

𝜎𝐻𝐻
0                                                        Eq. 28 
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c) Razão de polarização cruzada (Cros-Pol): Parâmetro que realça as diferenças 

entre os mecanismos de espalhamento sensíveis à polarização HV e aqueles 

sensíveis à polarização HH. Apresenta desta forma sensibilidade aos eventos de 

espalhamento volumétrico: 

𝑅𝑐 = 
𝜎𝐻𝑉

0

𝜎𝐻𝐻
0                                                      Eq. 29 

d) Potência Total: A soma dos elementos diagonais da matriz de covariância é 

conhecida como potência total ou span (BOERNER et al. 1991). Parâmetro que 

independe da base de polarização empregada para medir a resposta polarimétrica: 

𝑃𝑇 = |𝑆ℎℎ|2 + 2|𝑆ℎ𝑣|
2 + |𝑆𝑣𝑣|

2                                   Eq. 30 

e) Índice de biomassa: Parâmetro que fornece uma medida indireta da quantidade 

relativa de madeira, por intermédio da biomassa foliar. Sofre influência da 

umidade das folhas e, portanto, é menor em florestas cujo elemento foliar está 

em fase de senescência: 

𝐵𝑀𝐼 =  
𝜎𝐻𝐻

0 + 𝜎𝑉𝑉
0

2
                                                 Eq. 31 

f) Índice de estrutura do dossel: Parâmetro que indica a importância da estrutura 

vertical da vegetação comparada à estrutura horizontal. É importante notar que 

interações do tipo double-bounce tendem a reduzir os valores de CSI: 

𝐶𝑆𝐼 =  
𝜎𝑉𝑉

0

𝜎𝐻𝐻
0 + 𝜎𝑉𝑉

0                                                  Eq. 32 

g) Índice de espalhamento volumétrico: Parâmetro que fornece uma medida indireta 

da quantidade de elementos que provocam espalhamento múltiplo. Desta forma, 

está relacionado à densidade do dossel: 

𝑉𝑆𝐼 =  
𝜎𝐻𝑉

0

𝜎𝐻𝑉
0 + 𝐵𝑀𝐼

                                                 Eq. 33 

3.4 Polarimetria SAR na Estimativa de Biomassa em Manguezais 

O desenvolvimento de aplicações em ambientes florestais utilizando radares imageadores 

tem paralelo com o próprio desenvolvimento desta tecnologia. Durante os anos 1960/1970 até a 

década de 1990, as aplicações foram impulsionadas pela necessidade de mapeamento de recursos 

naturais. Mais recentemente, tais sistemas foram utilizados para fins de monitoramento global, 

com o objetivo de melhorar a compreensão e modelagem de funções do ecossistema e da biosfera. 
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O imageamento com radar tem se desenvolvido mais rapidamente quando comparado com outras 

tecnologias do sensoriamento remoto (HENDERSON & LEWIS, 1998). 

Os diversos parâmetros que caracterizam a operação de um sensor SAR, tais como 

comprimento de onda, polarização dos sinais transmitidos e recebidos, além do ângulo de 

depressão, produzem diferentes coeficientes de retroespalhamento para uma mesma superfície. 

As interações entre a radiação incidente e as propriedades internas da vegetação (teor de umidade, 

constante dielétrica, estrutura celular, etc.), como também seus componentes externos (tamanho, 

geometria, orientação das folhas, troncos, galhos ou raízes aéreas), podem resultar em um sinal 

de retroespalhamento específico (KUENZER et al., 2011). A Figura 14 mostra o 

retroespalhamento pela vegetação para diferentes comprimentos de onda utilizados em sistema 

SAR. Observa-se que a banda X tem baixa capacidade de penetração no dossel e, por esta razão, 

interage com o topo das copas das árvores. A banda C, por sua vez, possui um comprimento de 

onda maior e isso permite penetrar as copas das árvores, interagindo com galho e, por vezes, 

troncos. Por fim, a banda L tem maior penetração nas florestas, fazendo com que sua interação 

seja ao nível dos principais troncos e galhos e até mesmo o solo, dependendo do tipo da vegetação. 

 
Figura 14 – Retroespalhamento pela vegetação para diferentes comprimentos de onda de um sistema 

SAR. LECKIE & RANSON (1998). 

KOVACS et al. (2006) analisaram o potencial do uso da banda C do RADARSAT-1 no 

modo de operação Fine para estudos quantitativos de mangue branco (Laguncularia racemosa). 

Foi investigada a relação entre o coeficiente de retroespalhamento e os parâmetros estruturais 

coletados in situ na floresta de mangue na costa pacífica do México. Resultados significativos 

foram encontrados entre o coeficiente de retroespalhamento e o índice de área foliar e altura média 

dos troncos, considerando dois ângulos de incidência para os períodos de seca e chuvoso. 

KUENZER et al. (2011) revisaram os trabalhos de MOUGIN et al. (1999) e PROISY et 

al. (2000 e 2002), os quais investigaram a relação entre os dados de um sistema SAR 

aerotransportado, em várias polarizações e modos multifrequência, com os componentes 

estruturais do manguezal na Guiana Francesa. A Tabela 4 exibe as contribuições dos resultados, 

considerando apenas a frequência da banda C interagindo com a floresta de mangue. 
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COUGO et al. (2015) estudaram manguezais na Península de Bragança, no Pará, 

utilizando imagens multipolarizadas do RADARSAT-2. O estudo abordou a relação entre os 

atributos polarimétricos de retroespalhamento em sigma (σ0), beta (β0) e gama (γ) com parâmetros 

estruturais do mangue em regeneração. Os autores concluíram que as imagens do RADARSAT-

2 foram adequadas para a caracterização de atributos de vegetação em áreas de regeneração de 

mangue. 

Tabela 4 - Características da interação do sinal de retroespalhamento da banda C com 

componentes estruturais de floresta de mangue (adaptado KUENZER et al., 2011). 

Polarização 

Descrição Banda C HH HV VV 

Penetração na parte superior 

do dossel, alguns metros 

dentro da copa 

Alta sensibilidade 

ao crescimento de 

biomassa 

Relação significativa com 

LAI* (maior em grande 

ângulo de incidência) 

Alta sensibilidade 

ao crescimento de 

biomassa 

Interação com folhas e 

pequenos galhos 

Interações 

relacionadas com 

variações na 

estrutura do dossel 

Alta correlação entre 

retroespalhamento e 

altura média do caule 

Maior correlação 

com os parâmetros 

do dossel 

Aumento do 

retroespalhamento é 

indicativo da mudança das 

estruturas florestais 

Maiores relações 

para a altura da 

árvore e seu 

diâmetro 

Altos coeficientes para 

determinação do DAP** 

médio, altura da árvore e 

área basal 

Maior correlação 

com altura da 

árvore e seu 

diâmetro 

Sensível às características da 

copa (quantidade, densidade, 

tamanho e orientação das 

folhas) e estrutura do dossel 

(arquitetura e 

heterogeneidade) 

      

Saturação em biomassa 

acima do solo em 50 tn.ha-1 
      

*Leaf Area Index | **Diâmetro de Altura de Peito. 

Embora o trabalho da ARASATO et al. (2015a) não tenha utilizado dados de radar para 

o estudo do mangue, faz-se importante mencioná-lo por ser precursor na estimativa de biomassa 

na APA de Guapi-Mirim, por meio de sensores remotos. Os autores aplicaram dados de sensores 

LiDAR e WordView-1 para o uso combinado de modelos de elevação de terreno e de superfície, 

tendo como resultado a biomassa da vegetação de mangue.  



44 

 

3.5 Mapa de Sensibilidade Ambiental a Derrames de Óleo 

O mapa dos ambientes costeiros sensíveis ao óleo, bem como as informações dos recursos 

biológicos e socioeconômicos têm sido desenvolvidos para subsidiar gestores na avaliação do 

provável risco associado ao derrame de óleo e planejar operações efetivas de controle em caso de 

vazamento. O órgão responsável pela constituição do modelo padrão de mapas de sensibilidade 

ambiental a derrames de óleo é o Ministério do Meio Ambiente (MMA), que elaborou um 

documento para elaboração das Cartas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo (Cartas SAO), de uso 

obrigatório no planejamento de contingência, na avaliação geral de danos e na implementação de 

ações de resposta a incidentes de poluição por óleo na zona costeira e nas áreas marítimas sob 

jurisdição nacional. De acordo como MMA (2002), a Carta SAO prevê três escalas de 

mapeamento: 

 Cartas Estratégicas de abrangência regional em escala na ordem de 1:500.000, 

representado toda a área de uma determinada bacia, ou de bacias contíguas, em 

caso de bacias menores; 

 Cartas Táticas em escala de 1:150.000, para todo o litoral das bacias; 

 Cartas Operacionais ou de detalhe, em escalas entre 1:10.000 e 1:50.000 para 

locais de alto risco/sensibilidade. 

Segundo MMA (2002), as Cartas SAO devem expor três tipos de informações 

prioritariamente: 

 Sensibilidade da costa, a qual é representada por uma classificação da linha de 

costa utilizando o índice de sensibilidade do litoral (ISL), que é estabelecido a 

partir das características geomorfológicas da costa, considerando o grau de 

exposição à energia de ondas e marés, declividade do litoral e tipo de substrato, 

com uma escala de valores de 1 a 10 onde quanto maior o valor, maior o índice 

de sensibilidade; 

 Recursos biológicos sensíveis ao óleo, com informações ao nível de espécie e 

especial atenção para espécies protegidas, raras, ameaçadas ou em perigo de 

extinção; 

 Atividades socioeconômicas que podem ser prejudicadas por derramamentos de 

óleo ou afetadas pelas ações de resposta incluindo áreas de recreação, lazer e 

veraneio no litoral, áreas de pesca, maricultura, entre outros. 
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Por fim, as Cartas de SAO constituem um componente essencial e fonte de informação 

primária para o planejamento de contingência e avaliação de danos em casos de derrames de óleo. 

Ademais, tais produtos representam uma ferramenta fundamental para o balizamento das ações 

de resposta a vazamentos de óleo, na medida em que, ao identificarem aqueles ambientes com 

prioridade de preservação e as eventuais áreas de sacrifício, permitem o correto direcionamento 

dos recursos disponíveis e a mobilização mais eficiente das equipes de proteção e limpeza (MMA, 

2002). 

3.5.1 Breve Histórico da Evolução dos Mapas de Sensibilidade Ambiental 

A necessidade de desenvolver planos de contingência para derrames de óleo ganhou 

maior relevância depois de dois acidentes marcantes ocorridos em águas americanas na década 

de 1970. Em dezembro de 1976, 7.7 milhões de barris de óleo foram derramados na costa norte 

americana. Dois dias depois, em 17 de dezembro de 1976, uma explosão no navio tanque SS 

Sansinena no porto de Los Angeles matou 9 pessoas e deixou cerca de 50 feridos. Acidentes em 

outras partes do mundo também contribuíram para discussões mais efetivas sobre segurança no 

transporte de óleo, como o que aconteceu com os navios petroleiros VLCC Metula, na costa 

Chilena em 1974, Jacob Maersk, na costa portuguesa em 1975, e o Urquiola em La Coruña 

(Espanha) em 1976. Outros acidentes de menor repercussão também contribuíram para aumentar 

a pressão da sociedade sobre a indústria petrolífera para encontrar métodos mais seguros de 

transportar, armazenar e manusear grandes quantidades de óleo. 

Neste contexto, GUNDLACH & HAYES (1978), apresentaram uma proposta de 

classificação de ambientes costeiros utilizando o Índice de Vulnerabilidade a Derrames de Óleo, 

cuja escala variava de 1 a 10, e era baseado nas características do substrato e o grau de persistência 

do óleo no referido ambiente. Nesta mesma época, MICHEL et al. (1978) desenvolveram um 

índice similar, porém considerando a sensibilidade biológica do local. 

Desde então, diversos trabalhos vêm contribuindo com o desenvolvimento no 

mapeamento de sensibilidade costeira para planos de contingência. Destaque para OWENS 

(1979) que estudou os impactos dos derrames de óleo na costa canadense; GETTER et al. (1981) 

que apresentou estudos de sensibilidade ambiental considerando o tipo de costa, a importância 

ecológica e os recursos socioeconômicos; ADAMS et al. (1983) que propôs um método de 

ranqueamento de recursos biológicos para orientar os planos de contingência na costa americana; 

KLOKK et al. (1983) que mapearam a sensibilidade da costa na cidade de Haltenbanken, na 

Noruega; DOSSENA et al. (1987) aplicaram o índice de sensibilidade ambiental na Sicília, Itália; 

PERCY (1993) sugeriu uma padronização cartográfica no mapeamento de sensibilidade para o 

território canadense; JENSEN et al. (1998) fizeram uso do sistema de informações geográfica 
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para armazenar todas informações necessárias para compor um plano de contingência na Flórida, 

EUA; NANSINGH & JURAWAN (1999) elaboraram um índice de sensibilidade conjugando 

fatores biológicos e físicos para Ilha de Trinidad no Caribe. 

A diversidade de métodos e classificações particulares a diferentes áreas de estudo ou de 

cunho técnico-científico específico, mesmo contribuindo à discussão e resultando no avanço 

metodológico, acabava por restringir a comparação entre áreas distintas, tornando difícil a sua 

utilização (PINCINATO, 2007). Neste sentido, em 1993, a National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) apresentou um guia para elaboração de cartas de sensibilidade ao óleo 

(MICHEL & DAHLIN, 1993). 

No Brasil, vários trabalhos desenvolveram ou adaptaram o índice proposto por 

GUNDLACH & HAYES (1978) para a costa brasileira. AWAZU & POFFO (1986) mapearam 

áreas a serem protegidas no litoral norte de São Paulo em caso de derrame de óleo; De acordo 

com ARAÚJO et al. (2007), a PETROBRAS divulgou seu primeiro mapa de sensibilidade em 

1993, o qual contemplou áreas de influência das atividades exploratórias e de produção na Bacia 

de Campo, Rio de Janeiro. Em 1996, a Associação Regional das Companhias de Petróleo e Gás 

Natural na América Latina e no Caribe (ARPEL) elaborou um guia de mapas de sensibilidade a 

derrames de óleo e sugeriu que as empresas a ela associadas utilizassem tal metodologia 

(WOTHERSPOON, 1997). Tal guia foi baseado nos métodos da NOAA (ARAÚJO et al., 2007). 

A partir de então, entre 1998 e 2000, a PETROBRAS passou a elaborar mapas de 

sensibilidade nas áreas de influências de dutos e terminais, no Sul do país, baseado na metodologia 

da ARPEL/NOAA. Neste período, iniciou-se um projeto na PETROBRAS, em parceria com 

universidades do Rio de Janeiro, para desenvolver um Manual Básico para elaboração de mapas 

de sensibilidade ambiental a derrames de óleo no sistema PETROBRAS: ambientes costeiros e 

estuarinos, o qual foi o primeiro guia metodológico com tal propósito a ser produzido no Brasil, 

cuja divulgação ocorreu em 2002 (ARAÚJO et al., 2002). 

Em 2002, o Ministério do Meio Ambiente, por sua vez, estabeleceu uma metodologia de 

referência para o mapeamento de sensibilidade ambiental no Brasil. Para tal, utilizou como base 

a minuta de ARAÚJO et al. (2000), o guia versão 2.0 da NOAA (1997) e as proposições da 

IPIECA (1996). Assim, foi publicada a primeira versão das Especificações e Normas Técnicas 

para a Elaboração de Cartas de Sensibilidade Ambiental para Derramamento de Óleo, a qual 

expande-se o conceito de mapas como um instrumento estratégico no combate ao derrame de 

óleo, assim denominada de Cartas SAO (MMA, 2002). 

Outro marco importante na evolução dos mapas de sensibilidade foi realizado no âmbito 

do Projeto PIATAM MAR (Potenciais Impactos Ambientais do Transporte de Petróleo e 
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Derivados na Zona Costeira Amazônica), que mapeou as áreas sensíveis ao derrame de óleo na 

zona costeira e marinha adjacente à foz do Rio Amazonas, considerando a alta variabilidade das 

marés ao longo do ano e os ciclos de correntes marinhas (SOUZA FILHO et al., 2004).  

Trabalhos acadêmicos também contribuíram para a evolução no mapeamento de áreas 

sensíveis ao óleo. Destaque para BEISL et al. (2003) que identificaram a sensibilidade ambiental 

a derrame de óleo considerando período de cheia e seca ao longo do Rio Solimões, na Amazônia; 

ALCÂNTARA & SANTOS (2005) que realizaram mapeamento de áreas sensíveis na região 

portuária de Itaquí, São Luís, Maranhão; CARMONA et al. (2006) que desenvolveram a 

sensibilidade ambiental e cenários de vulnerabilidade para derrames de óleo na costa do Estado 

de São Paulo; WIECZOREK et al. (2007), onde mapearam a sensibilidade do Parque Estadual da 

Ilha do Cardoso, São Paulo; GHERARDI et al. (2008) diagnosticaram a costa da Bacia de Santos 

quanto aos ambientes susceptíveis à contaminação por óleo; CARVALHO & GHERARDI (2008) 

onde utilizaram dados do sensor LANDSAT 7 ETM para mapear a sensibilidade da costa do 

Ceará e parte do Rio Grande do Norte; RODRIGUES & SOUZA-FILHO (2013) onde utilizaram 

sensor RapidEye para classificar os ambientes costeiros em relação aos índices de sensibilidade 

ambiental ao derrame de óleo em trechos do litoral paraense; ROCHA (2014) propôs uma outra 

concepção do índice de sensibilidade ambiental fluvial a derrames de óleo e biocombustíveis, 

integrando o índice de sensibilidade biológico (ISAB), índice de sensibilidade ambiental 

socioeconômico (ISASE) e o índice de sensibilidade ambiental ecológico (ISAEc); 

VASCONCELOS et al. (2015) desenvolveram um estudo de mapeamento da sensibilidade 

ambiental no Sul da Bahia, considerando cenários de maré, modelagens hidrodinâmica e 

atmosférica e suas sazonalidades (verão e inverno). 

3.5.2 Importância da Biomassa para Sensibilidade Ambiental do Mangue 

Derramamentos de petróleo têm trazido recorrentes e graves prejuízos aos ecossistemas 

costeiros em várias regiões do mundo. O óleo derramado, quando atinge a zona litorânea, provoca 

sérios danos à vida selvagem, aos ambientes naturais e às atividades socioeconômicas (turismo, 

atividades pesqueiras, extrativistas, maricultura) (WIECZOREK, 2006). 

Diante disso, cabe aos órgãos fiscalizadores e ambientais, além das operadoras da cadeia 

produtiva de petróleo e gás, implementar, monitorar e aprimorar técnicas de segurança 

operacional na exploração, produção e transporte de óleo. Isso ocorre porque os recorrentes 

acidentes e a crescente conscientização da sociedade sobre o meio ambiente estão se tornando um 

fator de pressão por punição e reparação cada vez maior sobre as empresas responsáveis por danos 

ao ambiente.  
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É nesse sentido que a legislação brasileira vem avançando, em especial com a Lei nº 

9.966/2000, a qual atribui ao Ministério do Meio Ambiente a responsabilidade pela identificação 

e o aporte de diretrizes para o mapeamento das áreas ecologicamente sensíveis. O objetivo é 

subsidiar a gestão e o controle das áreas costeiras e marinhas sensíveis a derramamentos de óleo, 

assim como a consolidação de planos de emergência e de contingência, bem como a 

implementação de resposta a esses incidentes (MMA, 2002). 

Como visto anteriormente, um importante instrumento técnico-gerencial para a 

elaboração de planos de emergência em caso desses acidentes é a utilização de Cartas SAO), as 

quais apontam os tipos de ambientes a serem protegidos prioritariamente (VASCONCELOS, 

2009). O desenvolvimento de instrumentos que possibilitem o maior conhecimento e 

caracterização de ambientes costeiros assegura às empresas petrolíferas maior capacidade e 

agilidade no processo de prevenção, mitigação e monitoramento de tais regiões. 

LOPES et al. (2007) afirmam que é preciso conhecer os ambientes vulneráveis para que 

essas ferramentas de gestão da emergência sejam eficazmente adotadas. Ambientes mais fáceis 

de limpar e com recuperação mais rápida podem ser estrategicamente usados no esforço de 

interceptar manchas de óleo que ameacem ambientes mais sensíveis e de limpeza difícil. 

Ainda de acordo com LOPES et al. (2007), diante de uma situação em que vários 

ambientes são atingidos (praias, costões, manguezais, entre outros), se coloca o problema de qual 

deles deve ser limpo primeiramente. Para isso, é necessário identificar as áreas prioritárias de 

proteção e intervenção, o que não impede que esse aspecto fundamental seja frequentemente 

sujeito a interpretações conflitantes. Culturalmente, a tendência é dar prioridade à limpeza das 

praias mais visadas pela mídia e de uso intenso pela população. Em consequência, a limpeza de 

costões rochosos e manguezais muitas vezes é considerada apenas em um segundo momento. Na 

maioria dos casos, não se leva em conta a sensibilidade ecológica dos ecossistemas na definição 

de prioridades de limpeza. 

Os referidos autores concluem afirmando que os manguezais, marismas, planícies de 

marés, recifes de coral e costões rochosos abrigados são exemplos de ambientes que precisam 

receber cuidados especiais e, se necessário, intervenções prioritárias, por sua sensibilidade. 

Infelizmente, são raros os exemplos do uso de recursos para a intervenção simultânea em todos 

os ambientes afetados (LOPES et al., 2007). 

Portanto, é fundamental reunir conhecimentos acerca do ambiente a ser resguardado, de 

forma a estabelecer objetivamente estratégias específicas para a sua proteção. Assim, questões 

referentes à biomassa da floresta de mangue podem contribuir para a definição de um critério 

objetivo na elaboração de táticas de proteção e recuperação, uma vez que esta seja atingida por 
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derrames de óleo. Soma-se a isso, o fato de que o mapeamento da biomassa do mangue pode 

oferecer um diagnóstico prévio das condições encontradas neste ambiente e com isso estabelecer 

uma referência de seu estado de conservação antes que qualquer atividade da cadeia petrolífera 

interfira em tal floresta. Desta forma, através do mapa de sensibilidade com a biomassa integrada, 

os órgãos fiscalizadores teriam um instrumento que auxiliasse o processo de investigação para 

dimensionar os danos causados por um eventual acidente com óleo, bem como identificar a 

parcela de culpa dos responsáveis por esta ocorrência. 

Por estas razões, integrar o mapeamento da biomassa da floresta de mangue ao mapa de 

sensibilidade ambiental é uma evolução no conceito de Carta SAO no sentido que sua utilização 

deixa de estar restrito ao plano de contingência e passa a oferecer uma aplicação mais ampla, e 

por outras instituições além das companhias petrolíferas.  
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Capítulo 4 – Materiais e Métodos 

4.1 Materiais Utilizados 

A lista de materiais utilizados para o desenvolvimento deste estudo é apresentada abaixo: 

 Quatro cenas SAR obtidas pelo satélite RADARSAT-2 (Fine Quad-Pol) referentes aos 

anos de 2010 e 2012; 

 Base de dados das medições em campo dos parâmetros estruturais do mangue da APA de 

Guapi-Mirim, obtidas em 34 estações para o ano de 2010 e 17 estações para os anos de 

2011 e 2012; 

 Base cartográfica digital do ICMBio referente aos limites da APA de Guapi-Mirim e 

ESEC da Guanabara; 

 Base cartográfica digital temática do IBGE, Marinha do Brasil e TRANSPETRO, 

disponível em sistemas de coordenadas diversos; 

 GPS Trimble Xgeo; 

 Máquina Fotográfica Digital Sony DSC-HX100, com resolução de 16,2 megapixels; 

 Softwares de processamento de imagens de RADAR, Sistemas de Informação Geográfica 

e softwares estatísticos. 

 Computador com as descrições exibidas na Tabela 5. 

Tabela 5 - Configuração do computador utilizado no 

processamento das imagens 

Sistema Operacional Windows 7 Professional 64-bit 

Processador Intel(R) Core ™ i7-3770 CPU @3.40GHz 

Memória RAM 16.0 GB 

Disco Rígido 2 TB 

Placa de Vídeo nVidia GeForce GT 640 

Monitor DELL 24" (1920 por 1200 pixels de resolução) 
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4.1.1 Imagens RADARSAT-2 

No presente estudo, foram utilizadas quatro cenas polarimétricas, no modo de operação 

Fine Qual-Pol adquiridas pelo SAR a bordo do satélite RADARSAT-2, que opera na banda C 

(comprimento de onda de 5,6 cm), empregando quatro diferentes faixas de ângulos de incidência. 

As imagens foram obtidas em 17 de novembro, 24 de novembro e 20 de dezembro de 2010, como 

também no dia 20 de novembro de 2012. Os pixels referentes a tais produtos polarimétricos 

apresentam de 4,7 a 5,6 m de espaçamento em range e azimute, respectivamente. A Tabela 6 

exibe os detalhes das cenas adquiridas pelo SAR do RADARSAT-2 aqui empregadas. 

As cenas RADARSAT-2 do ano de 2010 foram fornecidas através do programa Science 

and Operational Applications Research (SOAR), coordenado pela Canadian Space Agency 

(CSA). Os dados e produtos RADARSAT-2 são licenciados para uso pela MacDonald, Dettwiler 

and Associates Ltd. A cena RADARSAT-2 do ano de 2012 foi gentilmente cedida pela 

PETROBRAS para este estudo, a qual, foi adquirida através do Projeto Aquilig. 

Tabela 6 – Características do satélite RADARSAT-2 e das imagens SAR Fine Quad-Pol 

utilizadas na pesquisa. 

Parâmetro RADARSAT-2 

Altura de Órbita (km) 798 (heliossíncrona) 

Ciclo de Repetição (dias) 24 (equivalente a 343 órbitas) 

Frequência GHz (Banda) 5,40 

Comprimento de onda - cm 5,6 

Polarizações HH/HV/VH/VV 

Modo de aquisição Fine Quad-Pol 

Nível de processamento SLC 

Tipo de dado Polarimétrico 

Modo de Operação FQ08 FQ23 FQ11 FQ29 

Tamanho do Pixel (m) (rg. x az.) 4,7 x4,8 4,7x4,9 4,7x5,6 4,7x4,7 

Órbita de aquisição Descendente Ascendente Ascendente Ascendente 

Data de aquisição 17-Nov-10 24-Nov-10 20-Dez-10 20-Nov-12 

Ângulo de incidência (º) 26,9 - 28,7 41,9 - 43,0 30,2 - 31,9 46,8 - 48,0 

 

O satélite RADARSAT-2 foi lançado em dezembro de 2007 e garante a continuidade de 

todos os modos de operação presentes no seu antecessor, o RADARSAT-1, lançado em 1995, 

além de oferecer um amplo leque de novas opções de aquisição, entre as quais melhorias na 

resolução espacial (3 m), capacidade de imageamento com visadas à direita e à esquerda da 

trajetória de órbita, maior flexibilidade na seleção de modos de polarização e melhor precisão no 

posicionamento da plataforma orbital (MDA, 2008). O RADARSAT-2 foi o primeiro sistema 

orbital SAR comercial a oferecer imagens polarimétricas (quad-pol), elevando assim a capacidade 
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de caracterizar as propriedades físicas dos alvos, bem como obtenção de propriedades bio e 

geofísicas da superfície terrestre (LEE & POTTIER, 2009). 

4.1.1.1 Condições Meteorológicas no Momento do Imageamento 

Para entender as condições meteorológicas no momento em que o sensor RADARSAT-

2 imageou a área de estudo, três fontes foram consultadas: cálculo das constantes harmônicas 

divulgadas pela Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) para previsão de maré, a Rede de 

Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET) para extrair as condições de ventos e a 

rede pluviométrica da Agência Nacional de Águas (ANA) para medição de chuvas. A localização 

das estações maregráfica e pluviométrica utilizadas neste estudo podem ser observadas na Figura 

4. 

Ressalta-se que o horário local para a época do ano (primavera/verão) em foram tomadas 

as cenas RADARSAT-2 da área de estudo está com duas horas de atraso em relação ao horário 

Greenwich Mean Time (GMT). Considerando a cronologia de aquisição das imagens, apenas a 

primeira foi obtida na parte da manhã, enquanto que as demais correspondem ao início do período 

noturno. 

De acordo a FEMAR, a Estação de Batalha, no norte da Baía de Guanabara, é o ponto de 

medição maregráfica mais próximo da APA de Guapi-Mirim. Esta estação registra um nível 

médio (NM) de 45 cm acima do nível de redução. As imagens de 2010 foram adquiridas em 

momento de maré baixa, sendo a FQ11 com a maré mais baixa da série de imagens, com -0,51 

cm. A maré mais alta foi registrada na imagem FQ29, com 24 cm acima do nível médio.  

As condições de vento foram bastante variadas no momento de aquisição de cada 

imagem. Na primeira destas (FQ08), ocorreu o vento mais fraco, com 1,54 m/s. Nas cenas FQ23 

e FQ11, foram registrados os ventos mais fortes, com 4,11 e 5,14 m/s, respectivamente. A última 

refere-se à velocidade do vento de 2,05 m/s. A direção dos ventos também foram diversas. Na 

primeira cena (FQ08), predominaram ventos de Sul, enquanto que, nas imagens FQ23 e FQ11, os 

ventos sopraram de Sudeste; por fim, na última imagem (FQ29), os ventos vieram de Norte. 

De acordo com os dados coletados na Estação de Imunana, localizada no município de 

Itaboraí, não ocorreram chuvas nas datas em que o sensor imageou o local. Entretanto, nos dois 

dias precedentes à tomada das cenas FQ23, FQ11 e FQ29, houve precipitação em três momentos. 

Primeiramente, em 22 e 23 de novembro de 2010, houve um acúmulo de 14,2 mm. Nos dias que 

antecederam a imagem FQ11, houve chuva forte com 55 mm acumulados. Na última cena, houve 

registro de chuva fraca, com 2,2 mm acumulados nos dias 18 e 19 de novembro de 2012. A Tabela 

7 mostra todos os detalhes das condições meteorológicas para cada cena adquirida. 
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Tabela 7 - Condições meteorológicas no momento de aquisição das imagens. 

Condições 

Meteorológicas 
Modo de Operação 

FONTE 

 FQ08 FQ23 FQ11 FQ29 

Data da Aquisição 17-Nov-10 24-Nov-10 20-Dez-10 20-Nov-12 
RADARSAT-2 

Hora da Aquisição (GMT) 8:23:51 20:42:44 21:24:08 20:39:00 

Maré Estação (NM: 45cm) Batalha Batalha Batalha Batalha 

 FEMAR Maré Altura (m) -0,48 -0,31 -0,51 0,24 

Maré Condição Mínimo Vazante Mínimo Vazante 

Vento (m/s) 1,54 4,11 5,14 2,05 
REDEMET 

Direção do Vento (º) 200 130 140 20 

Estação Pluviométrica Imunana Imunana Imunana Imunana 

ANA Chuva do Dia (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 

Chuva 2 Dias Anteriores (mm) 0,0 14,2 55,5 2,2 

 

4.1.2 Softwares Utilizados 

Durante a execução deste estudo, foram usados diferentes tipos de programas. Para 

calibração e processamento dos dados de radar, foram empregados os programas PCI Geomatics 

2013, SAR Polarimetry Target Analysis (SPTA) e Sentinel Application Platform (SNAP 2.0.2). 

Para elaboração de saídas de mapas, foi utilizado o ESRI ArcMap 10.3.1. Finalmente, para as 

análises estatísticas, utilizou-se os programas Minitab 17 e Microsoft Office Excel 2016. 

4.2 Metodologia Empregada 

A metodologia desenvolvida para este estudo foi delineada a fim de possibilitar a 

compreensão das relações existentes entre os diferentes dados polarimétricos, adquiridos em 

diversos ângulos de incidência, com a estimava de biomassa para a floresta de mangue da APA 

de Guapi-Mirim. Para isso, buscou-se entender a variação da resposta polarimétrica de cada alvo 

para cada imagem obtida. Foi aplicado um conjunto de equações alométricas específicas de cada 

espécie de mangue para, então, estabelecer valores de biomassa utilizando dados medidos em 

campo. Por fim, diante das análises apresentadas, pretendeu-se avaliar as contribuições de tais 

resultados na confecção de mapas de sensibilidade a derrame de óleo mais detalhados e realistas 

diante da natureza biofísica do próprio manguezal. 

4.2.1 Fluxograma 

A sequência metodológica proposta para o desenvolvimento do presente estudo está 

ilustrada no fluxograma da Figura 15.  
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Figura 15 – Fluxograma da metodologia empregada no estudo. 

 

4.2.2 Processamento dos Dados SAR 

O processamento dos dados SAR constou da calibração, filtro polarimétrico, 

decomposição de alvos, geração dos atributos polarimétricos e extração dos atributos. A seguir, é 

descrita cada etapa desenvolvida no estudo. 

4.2.2.1 Calibração Radiométrica e Polarimétrica 

A calibração radiométrica é uma etapa necessária para que a informação sobre a 

magnitude do coeficiente de espalhamento da superfície possa ser extraída a partir dos dados da 

imagem processada (RSI, 2004). 
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O objetivo dessa calibração é ajustar todos os valores radiométricos que contribuem para 

as características de um alvo, de modo que a magnitude do retroespalhamento possa ser 

comparada a uma outra imagem do mesmo sensor ou de um sensor diferente. Uma boa calibração 

radiométrica é essencial para qualquer análise quantitativa e temporal de dados SAR. 

O algoritmo utilizado pelo software PCI Geomatics 2013 calibra os dados polarimétricos 

aplicando todos os coeficientes previstos nos metadados da cena em análise, os quais são 

devidamente recomendados pela MDA, provedora das imagens RADARSAT-2. Ao se aplicar as 

correções radiométricas, transforma-se o dado original, no formato Single Look Complex (SLC), 

para matriz de covariância [C], cujos valores podem ser expressos em sigma zero. 

O processo de calibração polarimétrica envolve a minimização das distorções presentes 

em um sistema SAR polarimétrico, tais como a remoção do cross-talk e a correção do channel 

imbalance, o que é de suma importância para garantir uma adequada análise dos dados por ele 

adquiridos. A Canadian Space Agency (CSA) disponibilizou as imagens utilizadas neste trabalho 

com as devidas correções polarimétricas. 

4.2.2.2 Filtro Polarimétrico 

A fim de reduzir o ruído speckle, foi aplicado o filtro BOXCAR de janela 5x5 sobre a 

matriz de covariância [C]. O algoritmo BOXCAR é um filtro polarimétrico que substitui cada 

pixel da imagem por uma média de valores calculada para uma janela englobando um pixel 

central. Todos os canais de varredura na imagem de entrada são filtrados independentemente. A 

aplicação do BOXCAR é vantajosa, pois reduz o speckle preservando a informação polarimétrica 

da imagem. 

4.2.2.3 Decomposição de Alvos 

Neste estudo, foram abordados dois métodos de decomposição de alvos: Decomposição 

de FREEMAN & DURDEN (1998) e Decomposição de CLOUDE & POTTIER (1997). Os 

primeiros autores partiram da proposição física de que a potência total pode ser decomposta como 

a soma de três mecanismos de espalhamento: superficial, double-bounce e volumétrico. Os 

demais partiram da proposição matemática de que os parâmetros representando características de 

espalhamento de um alvo podem ser derivados dos resultados de autovetores e autovalores da 

matriz de covariância. Todos os detalhes de tais formulações foram explicitados no Capítulo 3. 

4.2.2.4 Geração dos Atributos Polarimétricos 

Nesta etapa, foi realizada a geração dos atributos provenientes das imagens SAR. Foram 

obtidos os atributos por retroespalhamento, também conhecidos como atributos incoerentes, e por 
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decomposição de alvos, conhecidos como atributos coerentes. Os processamentos foram 

realizados utilizando o software PCI Geomatics 2013. Os atributos gerados, bem como sua 

formulação matemática, estão comentados na seção 3.2.8. 

4.2.2.5 Extração de Atributos das Imagens SAR 

Para a extração dos atributos polarimétricos, foram considerados dois conjuntos de dados. 

O primeiro é constituído pelas parcelas de medição dos parâmetros de mangue em campo. Para 

tal, é importante entender que o software PCI Geomatics 2013 permite ao usuário visualizar a 

imagem desejada em matriz matemática ou geográfica. Na primeira opção, o software exibe a 

imagem de forma retangular ou quadrada dependendo do número de linhas e colunas, o que 

naturalmente causa um efeito visual de deformação dos alvos, em maior ou menor grau, podendo 

dificultar a interpretação do especialista. Na matriz geográfica, o programa faz a leitura dos dados 

dos pontos de controle das efemérides da própria imagem e a posiciona obedecendo o norte 

geográfico, sem, contudo, deformar ou distorcer os dados originais nela expressos, pois a mesma 

não está efetivamente georreferenciada. A Figura 16 ilustra as duas formas de exibição pelo 

software PCI Geomatics.  

    

Figura 16 – Diferentes tipos de exibição da imagem FQ08 em composição em falsa cor. R:HH, G:HV, 

B:VV. (a) Matriz regular. (b) Matriz considerando o norte geográfico. 

Neste sentido, para preservar os valores originais da imagem, optou-se por extrair os 

atributos polarimétricos de cada parcela de campo no sistema de referência da imagem SAR. Para 

tanto, foi realizada a transformação das coordenadas das parcelas para o sistema da imagem de 

radar em slant range (linhas e colunas) com base no processo de geocodificação inversa (MEIER 

et al., 1993). Isso foi feito porque o processo de ortorretificação alteraria a informação complexa 

(a) 

(b) 
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da imagem, o que a tornaria inelegível para extração dos atributos de decomposição de alvos, por 

exemplo. Este processo foi aplicado para todas as quatro cenas da área de estudo. 

O segundo conjunto de procedimentos teve por finalidade avaliar o comportamento do 

retroespalhamento de outros alvos nos diferentes intervalos de ângulos de incidência das imagens 

adquiridas. Alguns alvos foram amostrados tendo por base suas localizações identificadas durante 

as campanhas de campo, tais como: armadilha de peixes, planície intermaré lamosa, bosques de 

mangue e complexo arbóreo-arbustivo. 

4.2.2.6 Análise Estatística dos Atributos Polarimétricos 

O objetivo desta análise é entender a variabilidade dos valores dos atributos extraídos 

diante da mudança do ângulo de incidência das imagens estudadas. Estes resultados são a primeira 

análise para entender o comportamento do modelo de regressão de biomassa explicitado mais 

adiante. Esta etapa permitiu conhecer as características descritivas para cada variável 

polarimétrica considerando média, variância e amplitude.  

4.2.3 Tratamento dos Dados de Campo 

De posse dos dados de campo apresentados nas tabelas 1, 2 e 3, o próximo passo foi 

efetuar uma análise exploratória sobre eles, a fim de encontrar alguma incoerência de significado, 

outliers e normalidade. Esse procedimento é importante para garantir que os dados medidos em 

campo sejam consistentes para as análises de modelos alométricos e de regressão. Qualquer erro 

nesta etapa pode propagar erros maiores nas análises subsequentes. Para identificar possíveis 

valores extremos, foi utilizado o teste de Grubbs, que possui a seguinte formulação:  

Ζ =  
|𝑥𝑖 + �̅�|

𝑠
 

onde 𝑥𝑖 é uma observação da amostra, �̅� é a média amostral e 𝑠 é o desvio padrão amostral. 

Os testes de normalidade são utilizados para verificar se a distribuição de probabilidade 

associada a um conjunto de dados pode ser aproximada pela distribuição normal. Neste estudo, 

foi adotado o teste de Kolmogorov-Smirnov (KS), que mede quão bem os dados seguem uma 

determinada distribuição. As hipóteses para o teste de KS são: H0, os dados seguem uma 

distribuição normal; H1, os dados não seguem uma distribuição normal. Para a hipótese nula se 

confirmar, o P-Value tem que ser superior a 0,05; abaixo disso, a hipótese alternativa é aceita. 

Eq. 34 
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4.2.4 Modelagem Alométrica sobre Dados de Campo 

Para estimar a biomassa seca acima do solo, foi utilizada a equação alométrica proposta 

por ESTRADA et al. (2014), que estudaram a espécie Avicennia schaueriana, assim como as 

equações alométricas propostas por SOARES & SCHAEFFER-NOVELLI (2005), que 

desenvolveram o modelo para as espécies Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle. Ambos 

estudos ocorreram para o manguezal da Baía de Sepetiba, na zona oeste da cidade do Rio de 

Janeiro.  

Embora não haja um modelo específico para o mangue da APA de Guapi-Mirim, a 

coincidência de espécies e a proximidade geográfica da área de estudo com o sítio que originou 

os modelos alométricos citados indicam uma referência apropriada para a extração de estimativas 

de biomassa da vegetação em investigação. Este método é corroborado pelo trabalho de 

SAENGER & SNEDAKER (1993), que observaram uma relação significativa entre a biomassa 

e latitude, sendo esta última diretamente relacionada com as características ambientais do mangue 

(principalmente radiação solar, temperatura e disponibilidade de água). 

A Tabela 8 exibe as equações alométricas usadas para estimar a biomassa seca por 

espécie, onde Alt significa Altura Média (m) e AB significa Área Basal Viva (m2). Tais equações 

ainda utilizaram a densidade de troncos vivos (tr.vivos.ha-1) no cálculo da biomassa de cada 

parcela. 

Tabela 8 - Equações alométricas utilizadas para a estimativa da biomassa aérea (Bio) 

por espécie. 

Espécie Equação Alométrica Fonte Equação 

Avicennia 

schaueriana 
ln(Bio) = 4.8017 + 2.5282 * ln(DAP) 

ESTRADA, et al.. 

(2014) 
Eq.35 

Laguncularia 

racemosa 
Bio= 1645.12584 + 40.09963 (DAP²*Alt) 

SOARES & 

SCHAEFFER-

NOVELLI (2005) 
Eq.36 

Rhizophora 

mangle 
ln(Bio)= 17.79752 - 20.74652 (AB) + 1.34908 ln(AB) 

SOARES & 

SCHAEFFER-

NOVELLI (2005) 
Eq.37 

 

As equações alométricas expostas na Tabela 8 são formulações gerais para cada espécie 

da área de estudo, ou seja, com apenas três variáveis (DAP, Altura Média e Área Basal Viva) é 

possível estimar a biomassa considerando todos os compartimentos do indivíduo vivo. No 

entanto, os mesmos trabalhos referenciados na Tabela 8 expõem formulações específicas para 

cada compartimento da árvore, tais como folhas, partes reprodutivas, ramos, galhos, galhos 
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principais e troncos. Ainda foram neles formulados modelos específicos para estimativas de 

biomassa aérea seca para árvores vivas e mortas de cada espécie. 

Diante da alta mortandade de árvores registrada em algumas parcelas, como revela a 

Tabela 3, também foi considerada neste estudo a aplicação de equações alométricas específicas 

para árvores vivas e mortas. Neste sentido, para as árvores mortas que permaneceram de pé, foram 

aplicadas as equações que estimam a biomassa do tronco, galhos principais e rizóforos (no caso 

da espécie Rhizophora mangle). ESTRADA (2013) salienta que, para as árvores mortas, apenas 

equações cuja variável independente é o DAP devem ser consideradas no modelo, já que nessas 

árvores a padronização do método de caracterização da estrutura vegetal não determina a medição 

da altura. A Tabela 9 expõe as equações alométricas utilizadas para a estimativa da biomassa 

aérea seca (g) de árvores vivas e mortas. Para aplicação destas equações, foram utilizadas 

variáveis como DAP médio (cm), Altura Média (m), Área Basal Viva (m2). Para a quantificação 

da biomassa dentro de cada parcela, foram consideradas a Área Basal Troncos Mortos (m2.ha-1), 

Densidade troncos vivos (tr.vivos.ha-1) e densidade troncos mortos (tr.mortos.ha-1). 

Tabela 9 - Equações alométricas utilizadas para a estimativa da biomassa aérea 

seca de árvores vivas e mortas. 

Espécie Equação Alométrica Fonte Equação 

  Biomassa Aérea de Árvores Vivas    

Avicennia 

schaueriana 
ln(Bio) = 4,8017 + 2,5282 * ln(DAP) ESTRADA, et al.. (2014) Eq.38 

Laguncularia 

racemosa 
ln(Bio)= 14,2536 + 0,4985 * ln(AB²*Alt) 

SOARES & SCHAEFFER-

NOVELLI (2005) 
Eq.39 

Rhizophora 

mangle 
ln(Bio)= 14,9105 + 0,5261 * ln(AB²*Alt) 

SOARES & SCHAEFFER-

NOVELLI (2005) 
Eq.40 

 Biomassa Aérea de Árvores Mortas   

Avicennia 

schaueriana 
ln(tr+gp) = 4,4117 + 2,5578 * ln(DAP) 

SOARES & SCHAEFFER-

NOVELLI (2005) 
Eq.41 

Laguncularia 

racemosa 
ln(tr+gp) = 4,9308 + 2,2951 * ln(DAP) 

SOARES & SCHAEFFER-

NOVELLI (2005) 
Eq.42 

Rhizophora 

mangle 
ln(tr+RLNL) = 4,9851 + 2,5142 * ln(DAP) 

SOARES & SCHAEFFER-

NOVELLI (2005) 
Eq.43 

*tr significa tronco, gp significa galhos principais e RLNL significa rizóforos lenhosos e não-lenhosos 

Portanto, o modelo de regressão elaborado para estimar biomassa empregando dados 

polarimétricos considerou duas formulações: equações alométricas gerais para cada espécie e 

equações alométricas para árvores vivas e mortas de cada espécie. Diante disso, adotou-se, para 

a primeira formulação a nomenclatura Biomassa 1 (resultado da aplicação das equações da Tabela 
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8) e, para a segunda, a nomenclatura Biomassa 2, cujo valor total é o somatório da biomassa de 

árvores vivas e da biomassa de árvores mortas resultante das equações dispostas na Tabela 9. 

4.2.4 Modelagem de Biomassa por Atributos Polarimétricos 

Para iniciar a etapa de modelagem de biomassa, é preciso analisar a relação dos atributos 

polarimétricos entre os parâmetros estruturais do mangue. Para tal, utilizou-se o coeficiente de 

correlação (R) de Pearson, o qual pode variar de -1 a +1. O quanto mais próximo desses valores, 

mais forte a associação das variáveis avaliadas. Abaixo estão descritos os intervalos de 

interpretação para a correlação de Person, de acordo com MUKAKA (2012): 

 0.9 a 1.0 positivo ou negativo indica uma correlação muito forte; 

 0.7 a 0.9 positivo ou negativo indica uma correlação forte; 

 0.5 a 0.7 positivo ou negativo indica uma correlação moderada; 

 0.3 a 0.5 positivo ou negativo indica uma correlação fraca; 

 0 a 0.3 positivo ou negativo indica uma correlação desprezível. 

Para avaliar o potencial dos atributos polarimétricos na estimativa da biomassa da floresta 

de mangue seca, foi utilizado o método estatístico de análise de regressão. Para tal, realizou-se o 

ajuste de modelos de regressão linear de primeira ordem para a predição, com base na seguinte 

formulação: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2 + ⋯+ 𝛽𝑝−1𝑋𝑖,𝑝−1 + 휀𝑖                     Eq.44 

onde Yi é o valor da variável dependente na i-ésima observação; β0, β1, β2, ..., βp-1 são os 

parâmetros do modelo; Xi1, Xi2, Xi,p-1 são os valores das p-1 variáveis explicativas (regressores) 

na i-ésima observação; εi é o termo cujo erro aleatório (média zero e variância constante) apresenta 

média E{ εi } = 0 e variância σ²{ εi } = σ². Este modelo calcula a predição da variável 

dependente biomassa (Y), em toneladas por hectare (Mg.ha-1), em função dos atributos 

polarimétricos (variáveis independentes) extraídos das imagens. 

Segundo NETER et al. (1996), depois da definição do modelo de regressão, é necessário 

determinar o conjunto de variáveis que poderiam contribuir para a regressão. Para tal, foram 

utilizados vários critérios de escolha de variáveis, como o coeficiente de determinação (R2), o 

qual indica a porcentagem de variabilidade da variável dependente explicada pela variação das 

variáveis independentes e o coeficiente de determinação ajustado (R2
aj), que é uma alternativa 
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indicada ao R², pois considera o número de parâmetros no modelo, ou seja, é corrigido para os 

graus de liberdade, além do critério Cp Mallows e do critério F do método Stepwise. 

O método Forward Stepwise consiste em iniciar a análise estatística somente com uma 

constante, sem nenhuma das variáveis de interesse, e, a cada passo, após acrescentar uma nova 

variável, testa-se a possibilidade de retirar-se do modelo aquela variável cuja contribuição parcial 

não foi considerada significativa, ou seja, a variável permanece no modelo desde que o p-valor 

da estatística F seja inferior ao α especificado. Porém, variáveis inseridas no modelo em um 

determinado passo não necessariamente permanecem até o final do processo (se p-valor > α). O 

critério adotado neste estudo para a permanência das variáveis foi de p < 0,05. 

Na regressão linear múltipla, as suposições do modelo ajustado precisam ser validadas 

para que os resultados sejam confiáveis. Desta forma, faz-se necessário efetuar a análise dos 

resíduos, a qual adota um conjunto de técnicas para investigar a adequação de um modelo de 

regressão com base nos resíduos. Neste estudo foi avaliado a heterocedasticidade (constância da 

variância dos resíduos), através do teste de Levene, e os outliers, por meio da distância de Cook.  

Um outlier é uma observação extrema, ou seja, é um ponto com comportamento diferente 

dos demais. Se um outlier for influente, ele interfere sobre a função de regressão ajustada (a 

inclusão ou não do ponto modifica substancialmente os valores ajustados). Todavia, o fato de uma 

observação ser considerada um outlier não quer dizer que é consequentemente um ponto 

influente. 

Diante de uma análise de regressão múltipla, é preciso verificar se as variáveis 

explicativas do modelo são correlacionadas. Se as variáveis forem muito correlacionadas, as 

inferências baseadas no modelo de regressão podem ser errôneas ou pouco confiáveis. Assim, 

empregou-se o Fator Inflacionário da Variação (VIF), o qual sugere que valores superiores a 10 

indicam que a multicolinearidade pode estar influenciando indevidamente as estimativas dos 

mínimos quadrados (NETER et al., 1996). 

Para validação do modelo, foi utilizado o critério PRESS (predicted residual error sum 

of squares), o qual é uma medida que indica quão bom é o modelo de regressão na predição de 

novos dados. Para o cálculo do PRESS, é excluída a i-ésima observação e estimada a função de 

regressão para os n − 1 casos restantes. Neste método, uma das observações é removida da base 

de dados e o modelo selecionado é ajustado a partir das observações remanescentes. O modelo 

obtido é então aplicado na predição da observação retirada. Este procedimento é repetido até que 

valores preditos sejam obtidos para todas as observações (NETER et al., 1996). 
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Uma vez validado o modelo, este foi aplicado para toda a área de estudo, através do 

método de álgebra de mapas. Este método inclui cálculos que resultam em grades numéricas e 

imagens derivadas de operações aritméticas, funções matemáticas, estatísticas, entre outras, 

comumente aplicadas a dados de natureza quantitativa provenientes de outras grades, bitmaps ou 

imagens (CÂMARA et al., 1999). Foram empregadas na álgebra de mapas as imagens 

correspondentes aos atributos pertencentes ao modelo de regressão, resultando no mapa de 

estimativa da biomassa aérea seca para toda a área correspondente. 

4.2.5 Mapas de Sensibilidade Ambiental a Derrame de Óleo 

Nesta etapa, diante dos mapas de biomassa provenientes dos modelos de regressão, 

pretende-se identificar bosques que representem áreas contínuas. Esse esforço é necessário para 

distinguir áreas específicas do mangue que contenham boa concentração de biomassa. Tais áreas 

provavelmente indicam um local com bosques mais preservados e, portanto, pode-se definir como 

maior prioridade de proteção em caso de acidente com óleo. Da mesma forma, pretende-se 

reconhecer as áreas de menor concentração de biomassa de mangue, pois estes bosques podem 

sugerir alguns cenários do estado de conservação do mangue, tais como: 

 bosques de mangues juvenis, como pouca altura relativa, indicando baixa 

biomassa, porém um sinal de prosperidade na evolução e/ou expansão da floresta 

de mangue; 

 bosques de mangue em regeneração, com altura média entre 3 e 6 metros, mas 

com DAP ainda pouco desenvolvido; 

 bosques de mangue degradado, isto é, grande proporção de árvores mortas e isso 

indica uma necessidade de maiores investigações em campo para entender a 

natureza do problema. 

A indicação das áreas contínuas para um determinado intervalo de biomassa foi definido 

por tentativas de coesão entre classes com 10 Mg.ha-1. As áreas identificadas como alta biomassa 

e baixa biomassa foi resultante da percepção deste autor diante do que o modelo de regressão 

pode oferecer. No entanto, salienta-se que tais áreas de biomassa podem ser definidas 

considerando outros métodos de seleção mais sofisticados como densidade de Kernel ou 

agrupamento por regiões, entre outros. 

Outro método utilizado de forma independente do modelo de regressão, mas que subsidia 

o mapeamento de biomassa, é a assinatura polarimétrica de determinados alvos. Este recurso, 
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exclusivo de dados polarimétricos, pode prover informações estruturais do mangue como 

comportamento volumétrico e regularidade na copa dos bosques de mangue amostrados.  

Uma vez identificadas, tais áreas de biomassa podem integrar o mapa de sensibilidade 

ambiental a derrame de óleo de forma a identificar os bosques de maior biomassa e que, portanto, 

deve-se aumentar sua prioridade de proteção, e áreas de menor biomassa, as quais necessitam 

acompanhamento em campo para identificar as razões da pouca concentração de biomassa. 
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Capítulo 5 – Resultados e Discussões 

5.1 Análise Estatística dos Dados de Campo 

Os dados de campo estão expostos nas tabelas 1, 2 e 3 no Capítulo 1. É necessário 

salientar que a variável Densidade refere-se apenas aos troncos vivos por hectare. No entanto, 

para atender os requisitos das equações alométricas da Biomassa 2, deve-se considerar o total de 

densidade por parcela, bem como a proporção de troncos mortos por espécie. A mesma premissa 

também vale para a variável Área Basal, a qual está exibida em valores totais (troncos vivos e 

mortos) na primeira tabela do documento. Deve-se ter em conta a proporção de área basal viva 

para os cálculos exigidos pelas equações da Biomassa 1 e Biomassa 2. Desta forma, os números 

de densidade e área basal foram remodelados para as 34 estações do ano de 2010, assim como 

para as 17 de 2011 e 2012. Estes cálculos foram baseados nos valores de proporção de área basal, 

viva e morta, por espécie apresentados na Tabela 3. 

A Tabela 10 expõe um resumo estatístico dos dados de cada variável ao longo dos anos. 

Observa-se o crescimento da média da variável DAP entre 2010 e 2012. O menor valor do DAP 

em 2010 foi quase 1 cm menor do que a menor DAP do último ano. Os valores máximos da DAP 

evoluíram sensivelmente ao longo do período. Isso indica um claro desenvolvimento estrutural 

do mangue. No entanto, a média de Altura apresentou uma tendência de queda entre o primeiro e 

segundo ano, de 8,17 m para 7,59 m. Porém, no ano seguinte, a curva foi de crescimento, 

alcançando 7,65 m. A Área Basal mostrou crescimento em seus números médios, com 18,90 

m²/ha em 2010 para 19,36 m²/ha em 2012. Por fim, a variável Densidade de Troncos Vivos 

experimentou uma queda de cerca de 10% na média de troncos por parcela entre 2010 e 2012. 

Ressalta-se que as variáveis Área Basal Viva e Densidade de troncos vivos são um subconjunto 

de suas respectivas totalidades. 

Depois da análise descritiva das variáveis, foi realizado um teste para identificar valores 

extremos do conjunto de dados de cada parâmetro analisado. De acordo com o teste de Grubbs, 

quatro variáveis apresentaram outliers em suas observações: DAP, Área Basal Viva, Densidade 

de Troncos Vivos e Densidade Total. De acordo com a Tabela 10, a variável DAP registrou o 

mesmo outlier (C03) nos dois últimos anos do período, com valores quase o dobro da média geral, 

19.30 cm (2011) e 20,20 cm (2012). A Área Basal Viva apresentou o mesmo outlier (C13) no 

conjunto de dados dos anos de 2010 e 2011. No que tange à variável Densidade de Troncos Vivos, 

a parcela C10 foi o outlier para os dois últimos anos. Por fim, a Densidade Total apresentou 

valores extremos nos três anos de coleta. A parcela C13 registrou uma densidade de mais de 

11.000 tr.ha-1 nos dois primeiros anos e pouco mais de 8.000 tr.ha-1 no ano de 2012. 
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O fato de haver registros de outliers no conjunto de dados não significa, necessariamente, 

que houve um erro na coleta, amostragem ou cálculo de estimativa da variável. Seriam necessárias 

outras análises para compreender a natureza destes números. Sob ponto de vista estatístico, a 

manutenção desses valores poderia comprometer os resultados, uma vez que os outliers estão bem 

além da média das demais parcelas. Contudo, decidiu-se pela sua permanência por haver 

evidências empíricas que justificam os valores apresentados por estas parcelas, e, portanto, as 

mesmas foram inseridas na sequência das análises. 

Tabela 10 - Descrição estatística para cada variável por ano de medição e seus 

respectivos resultados dos testes de outliers. 

Variável Ano Parcelas Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo. 

Teste Outliers 

(Grubbs) 

DAP (cm) 

2010 34 9,80 2,37 4,71 16,62 ok 

2011 17 9,74 2,98 4,70 19,30 Outlier (C03) 

2012 17 10,24 3,07 5,60 20,20 Outlier (C03) 

Altura (m) 

2010 34 8,17 2,42 3,88 14,32 ok 

2011 17 7,59 2,17 4,10 11,30 ok 

2012 17 7,65 2,58 3,20 11,50 ok 

Área Basal 

Viva 

(m2.ha-1) 

2010 34 16,30 4,89 1,47 24,69 Outlier (C13) 

2011 17 15,99 5,29 1,46 24,81 Outlier (C13) 

2012 17 15,96 5,37 2,30 22,26 ok 

Área Basal 

Total 

(m2.ha-1) 

2010 34 18,90 3,63 10,15 26,94 ok 

2011 17 18,96 3,25 13,60 26,90 ok 

2012 17 19,36 3,08 13,50 25,20 ok 

Densidade 

Troncos 

Vivos 

(tr.vivo.ha-1) 

2010 34 2410 1338 625 6067 ok 

2011 17 2400 1315 483 6267 Outlier (C10) 

2012 17 2171 1139 433 5467 Outlier (C10) 

Densidade 

Total (tr.ha-1) 

2010 34 3039 2004 699 11390 Outlier (C13) 

2011 17 3292 2453 556 11411 Outlier (C13) 

2012 17 2894 1795 506 8187 Outlier (C13) 

 

A Figura 17 exibe o comportamento das curvas da Área Basal e Altura, frente às variáveis 

densidade e DAP, respectivamente, por parcela para o ano de 2010. De maneira geral, as parcelas 

aparentaram boa relação entre variáveis expostas. A maior proporção de área basal foi registrada 

na parcela C10, o que pode ser explicado pelo aumento da densidade. A parcela C13 registrou 

quase 12.000 tr.ha-1, fato que destoa amplamente das demais parcelas. Observa-se ainda nesta 

parcela que a área basal não acompanha a densidade na mesma proporção, o que pode ser 

explicado pelo fato da DAP desta parcela ser a menor do conjunto de dados. A relação entre altura 

e DAP é quase sempre bem regular ao longo das parcelas. A parcela C20 registrou o mangue mais 

alto, contrapondo-se à parcela C23, onde existe o mangue mais baixo. A parcela C03 é onde se 

encontra o mangue com maior DAP e menor densidade do conjunto de amostras. 
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Figura 17 – Relação entre as variáveis Densidade e Área Basal (topo) e DAP e Altura (base) em cada 

parcela para o ano de 2010. 

A Figura 18 mostra as curvas da área basal e altura sobre colunas de densidade e DAP, 

respectivamente, para as parcelas monitoradas nos anos 2011 e 2012. De uma forma geral, o 

comportamento da área basal acompanhou as variações da densidade ao longo do biênio. As 

parcelas C10 e C13 continuaram como as estações mais densas nos anos de 2011 e 2012, embora 

venham apresentando tendências de queda nestes anos. A parcela C03 continua registrando a 

menor densidade. A parcela C07 apresentou maior queda na média de altura, passando de 6,70 

m, em 2011, para 3,20 m, em 2012. Não foi identificada uma razão específica para este fenômeno. 

A Figura 19 exibe a proporção em porcentagem de cada espécie de mangue para cada 

parcela ao longo do triênio. Foram consideradas apenas as árvores vivas. As lacunas faltantes para 

atingir 100% são constituídas por árvores mortas. O gráfico no topo mostra as parcelas medidas 

apenas em 2010, enquanto que o gráfico na base expõe as parcelas monitoradas para os anos 2010 

(A), 2011 (B) e 2012 (C).  
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Figura 18 – Relação entre as variáveis Densidade e Área Basal (topo) e DAP e Altura (base) em cada 

parcela para os anos de 2011 e 2012. 

Pode-se considerar 9 parcelas como monoespecíficas. A parcelas C12, C20 e C28 são 

exclusivas de Rhizophora mangle, enquanto que as parcelas C10, C17 e C18 registram apenas a 

Laguncularia racemosa. Por fim, a parcela C13 é constituída somente de Avicennia schaueriana. 

Já as parcelas C23 e C32 têm o pleno domínio da R. mangle, embora haja nas mesmas o registro 

de menos de 1% de L. racemosa e A. schaueriana, respectivamente. 

De maneira geral, não houve uma flutuação significativa de valores entre proporções de 

espécies. Os casos mais notórios ocorreram nas parcelas C07 e C09, onde a espécie R. mangle 

ganhou espaço em detrimento da A. schaueriana, na parcela C07, e da L. racemosa, na parcela 

C09. Nas parcelas C06 e C13, houve maior proporção de árvores mortas, passando de 80% e 90%, 

respectivamente. Por outro lado, a parcela C04 foi sofrendo uma forte degradação ao longo do 

período analisado. Com mais de 90% de árvores vivas em 2010, passou para pouco mais de 31% 
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em 2012. Ainda na parcela C04, observa-se que a espécie A. schaueriana experimentou uma 

queda proporcional bem maior do que a L. racemosa.  

 

 

Figura 19 – Proporção de cada espécie de mangue vivo ao longo do triênio. Gráfico, no topo, inclui 

apenas parcelas medidas em 2010 e o gráfico, na base, parcelas monitoradas em 2010 (A), 2011 (B) e 

2012 (C). 

Testes de normalidade foram realizados utilizando o método Kolmogorov-Smirnov. As 

variáveis DAP, Altura e Área Basal apresentaram distribuição normal para todos os anos 

analisados. Tais parâmetros também passaram no teste de homogeneidade de variâncias, através 

do método de Levene. 
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5.2 Estimativa de Biomassa Aérea Seca 

A biomassa aérea seca foi estimada através de dois conjuntos de equações alométricas 

aqui denominadas Biomassa 1 e Biomassa 2; suas respectivas formulações estão expostas nas 

tabelas 8 e 9. Os valores finais foram traduzidos para unidade de toneladas por hectare (Mg.ha-1). 

A Tabela 11 apresenta a biomassa aérea seca resultante das equações alométricas da 

Biomassa 1 para os anos 2010, 2011 e 2012. As parcelas que mais contribuíram com biomassa 

para o ano de 2010 foram C20 e C19 com 165,67 Mg.ha-1 e 143,14 Mg.ha-1, respectivamente. Os 

menores valores de Biomassa 1 em 2010 foram observados nas parcelas C13, C06 e C25, com 

5,17 Mg.ha-1, 7,29 Mg.ha-1 e 32,69 Mg.ha-1, nesta ordem. 

Tabela 11 - Biomassa aérea seca total (Mg.ha-1) para as 34 parcelas de 

2010 e as 17 parcelas de 2011 e 2012. 

Estação* 
Biomassa 1 

Estação 
Biomassa 1 

2010 2010 2011 2012 

C01 77,35 C03 77,97 73,92 70,44 

C02 87,36 C04 108,70 46,15 27,92 

C05 103,53 C07 71,13 71,45 58,59 

C06 7,29 C09 101,19 109,75 129,44 

C08 94,98 C10 93,78 95,18 84,00 

C11 133,51 C13 5,17 5,14 8,85 

C12 121,43 C14 120,56 123,93 128,72 

C16 124,70 C15 81,24 89,05 92,18 

C20 165,67 C17 92,11 92,79 102,37 

C22 123,55 C18 57,82 57,36 62,41 

C24 104,52 C19 143,14 145,08 153,45 

C25 32,69 C21 112,24 112,82 122,06 

C27 105,64 C23 125,14 167,39 171,33 

C28 90,39 C26 101,78 106,79 107,35 

C29 109,81 C30 94,25 93,94 99,06 

C33 103,09 C31 136,48 137,28 137,21 

C34 86,80 C32 103,02 104,22 108,26 

*Estações não monitoradas em 2011 e 2012. 

As parcelas que registraram perda de biomassa ao longo do triênio foram a C03, C04, 

C07 e C10, das quais a C04 mostrou uma queda de 75% entre 2010 e 2012. As outras três tiveram 

uma redução mais moderada nestes anos, de 9,6%, 17,6% e 10,43%, respectivamente. A parcela 

C13 apresentou redução de biomassa entre 2010 e 2011, porém se recuperou em 2012. As parcelas 

C18, C26, C30, C31 e C32 ficaram estáveis ou com viés de crescimento ao longo do período 

analisado. As outras sete parcelas experimentaram aumento de biomassa, com destaque para as 

parcelas C23 e C09, que registraram crescimento entre 2010 e 2012 de 36,9% e 27,9%, nesta 



70 

 

sequência. De uma forma geral, estes resultados indicam que o mangue está se desenvolvendo a 

cada ano. 

A Tabela 12 exibe a biomassa aérea seca resultante das equações alométricas da Biomassa 

2 para os anos 2010, 2011 e 2012. As parcelas C20, C12, C31 e C16 foram as mais ricas em 

biomassa, com destaque para a C20 com 180,99 Mg.ha-1 em 2010. As parcelas C03, C06 e C25 

observaram os menores valores de biomassa para 2010, com 5,17 Mg.ha-1, 12,62 Mg.ha-1 e 33,17 

Mg.ha-1, respectivamente. A parcelas de maior biomassa em troncos mortos para o ano de 2010 

foram C13, C06 e C07, com 45,76 Mg.ha-1, 40,46 Mg.ha-1 e 21,4 Mg.ha-1, sucessivamente.  

Tabela 12 - Biomassa aérea seca total (Mg.ha-1) de árvores vivas e mortas para as 34 

parcelas de 2010 e as 17 parcelas de 2011 e 2012. 

Estação* 

Biomassa 2 (2010) 

Estação 

Biomassa 2 (2010) 
  

Biomassa 2 (2011) 
  

Biomassa 2 (2012) 
  

Árvores 

Vivas 

Troncos 

Mortos 

Árvores 

Vivas 

Troncos 

Mortos 
  

Árvores 

Vivas 

Troncos 

Mortos 
  

Árvores 

Vivas 

Troncos 

Mortos 

C01 73,06 5,42 C03 68,14 7,83   60,36 10,33   56,91 10,78 

C02 89,78 4,78 C04 109,47 4,31  46,69 36,67  28,31 43,79 

C05 103,11 10,76 C07 75,88 21,40  74,86 30,19  59,80 18,72 

C06 12,62 40,46 C09 88,04 0,95  93,82 0,90  110,31 2,60 

C08 94,34 5,42 C10 99,62 7,61  100,90 5,78  89,84 10,41 

C11 130,94 12,67 C13 5,17 45,76  5,14 45,60  8,85 49,01 

C12 142,28 13,26 C14 115,57 6,62  117,38 11,36  121,68 3,23 

C16 134,05 11,69 C15 81,81 7,31  85,87 15,23  87,45 3,23 

C20 180,99 2,13 C17 89,74 2,62  90,39 2,64  95,86 3,66 

C22 116,87 4,23 C18 67,92 12,18  67,32 12,04  72,30 6,78 

C24 107,69 2,18 C19 128,00 5,45  128,24 45,24  142,37 7,58 

C25 33,17 1,79 C21 114,43 4,86  114,42 15,75  124,97 5,45 

C27 119,86 17,71 C23 88,64 6,24  120,76 58,61  132,73 6,15 

C28 83,11 1,78 C26 94,17 2,31  96,94 6,92  102,16 3,12 

C29 120,71 16,13 C30 86,65 3,38  86,46 10,19  92,02 2,65 

C33 111,32 20,09 C31 137,54 7,10  137,86 22,07  139,07 7,59 

C34 87,58 9,31 C32 126,34 16,59   126,33 47,95   135,03 22,60 
*Estações não monitoradas em 2011 e 2012. 

As parcelas monitoradas que perderam mais biomassa foram C04, C07 e C10, com 

destaque para o C04, que sofreu uma redução de 81,16 Mg.ha-1 de biomassa viva de 2010 para 

2012. Não por acaso, estas mesmas parcelas registraram aumento de biomassa de troncos mortos, 

nas quais a C04 cresceu mais de 10 vezes entre 2010 e 2012. Por sua vez, C07 aumentou em 41% 

entre 2010 e 2011, embora tenha registrado uma queda de 38% em 2012. As parcelas C23, C13 e 

C09 observaram os maiores crescimentos de biomassa viva no período, com ganho de 49,7%, 

71,2% e 25,3%, nesta ordem. As demais parcelas experimentaram uma tendência de estabilização 

ou leve crescimento. 
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É importante ressaltar que, para as próximas análises, a Biomassa 2 será considerada 

resultante do somatório da biomassa viva e biomassa morta de cada parcela, recebendo a 

nomenclatura Biomassa 2 (Total); considerando apenas a biomassa viva de cada parcela, tem a 

designação de Biomassa 2 (Viva). 

A Tabela 13 exibe as descrições estatísticas dos resultados de biomassa para cada 

conjunto de equações alométricas analisadas nas tabelas 11 e 12. A média da Biomassa 1 

permaneceu estável ao longo do triênio, atingindo 97,86 Mg.ha-1 em 2012. Também houve 

estabilidade da Biomassa 2, embora tenha mostrado uma queda em 2011, com 91,40 Mg.ha-1 de 

média, depois alcançando 94,10 Mg.ha-1 em 2012. Estes resultados configuram que de fato há 

uma leve tendência de crescimento no volume de biomassa no mangue da APA de Guapi-Mirim. 

A média da biomassa dos troncos mortos variou sensivelmente no período. Foi registrado um 

aumento de mais de 120% na média entre 2010 e 2011; no entanto, houve uma redução de 

aproximadamente 45% entre 2011 e 2012, fechando o período com 12,20 Mg.ha-1 de média. A 

soma da biomassa de todas as parcelas analisadas não divergiu entre a Biomassa 1 e Biomassa 2 

(Viva). Em 2010, o total de Biomassa 1 resultou em 3298,04 Mg.ha-1, enquanto que a Biomassa 

2 (Viva) somou 3318,59 Mg.ha-1. Nos anos seguintes, também houve convergência nos 

somatórios.  

Tabela 13 - Descrição estatística dos resultados de biomassa (Mg.ha-1) para cada 

conjunto de equações alométricas analisado. 

Estatística 

Descritiva 

Biomassa 1 
  

Biomassa 2 

2010 2011 2012 
 2010  2011  2012 

  Viva Morta   Viva Morta   Viva Morta 

Média 97,00 96,01 97,86   97,61 10,07   91,40 22,21   94,10 12,20 

Mediana 102,40 95,18 102,37  96,98 6,86  93,82 15,23  95,86 6,78 

Desvio 

Padrão 
33,47 37,60 41,57  34,70 9,91  32,76 17,62  37,78 13,64 

Mínimo 5,17 5,14 8,85  5,17 0,95  5,14 0,90  8,85 2,60 

Máximo 165,67 167,39 171,33  180,99 45,76  137,86 58,61  142,37 49,01 

Amostras 34 17 17   34 34   17 17   17 17 

Soma 3298,04 1632,24 1663,62   3318,59 342,37   1553,74 377,49   1599,66 207,34 

 

A variação da biomassa nas parcelas analisadas está diretamente ligada às alterações das 

variáveis envolvidas nas equações alométricas dispostas neste estudo. Todavia, a flutuação da 

biomassa também está atrelada às espécies de mangue. Analisando os resultados da Biomassa 1 

(Tabela 11) ao longo dos três anos, das 17 parcelas de monitoramento, 11 registraram a presença 

de R. mangle (Figura 19), entre as quais sete parcelas observaram o crescimento da biomassa total 
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da parcela junto com o aumento da proporção da espécie R. mangle. Nas 17 parcelas medidas 

apenas em 2010, dez estavam acima da média geral (97 Mg.ha-1); destas, nove registraram a 

presenta de R. mangle. Esta mesma análise foi feita para as 17 parcelas de monitoramento, nas 

quais doze registraram presença de R. mangle e, destas, em sete houve crescimento desta espécie 

junto com o aumento da biomassa da parcela. Quanto a outras espécies, foram identificados 

poucos casos de relação direta entre aumento da proporção da espécie dentro da parcela junto 

com o aumento da biomassa da mesma parcela. Isto ficou restrito à parcela C18, onde houve 

crescimento de L. racemosa e aumento da biomassa da parcela, além de outros três casos 

envolvendo A. schaueriana (C13, C14 e C30). Assim, é possível afirmar que a variação de 

biomassa é bem sensível às variações da proporção da R. mangle. 

Foram aplicados testes de normalidade pelo método de Kolmogorov-Smirnov para os 

valores anuais dos três conjuntos de biomassas. A Biomassa 1, para todos os anos analisados, 

ficou dentro do critério de normalidade. Da mesma forma, a Biomassa 2 (Viva) e Biomassa 2 

(Total) passaram no teste de normalidade em 2010, 2011 e 2012. Todos os conjuntos de Biomassa 

passaram no teste de homogeneidade de variância de acordo com o método de Levene. 

A Figura 20 exibe o diagrama de correlação entre biomassas resultantes de diferentes 

equações alométricas para o ano de 2010. A Biomassa 2 (Viva) registra alta correlação com seus 

pares, enquanto que a relação entre Biomassa 1 e Biomassa 2 (Total) não se apresenta com o 

mesmo nível de aderência, embora 0,8676 seja considerado um alto valor de R2. O mesmo 

comportamento se repete para os anos seguintes, como mostra as figuras 21 e 22. 

 
Figura 20 – Diagrama de correlação entre biomassas resultantes de diferentes equações alométricas, 

para o ano de 2010. 
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Figura 21 - Diagrama de correlação entre biomassas resultantes de diferentes equações alométricas, 

para o ano de 2011 

 
Figura 22 – Diagrama de correlação entre biomassas resultantes de diferentes equações alométricas, 

para o ano de 2012 

5.3 Processamento das Imagens SAR 

Todas as imagens RADARSAT-2 utilizadas neste estudo foram rigorosamente 

submetidas aos mesmos procedimentos de processamento digital, a fim de garantir a ausência de 

influência nos resultados por algum desvio metodológico. As imagens passaram por correções 

radiométricas e polarimétricas, sendo posteriormente convertidas em matrizes de covariância 

simétricas, por integrarem um sistema monoestático, no qual as polarizações HV e VH são 

equivalentes. Assim, a polarização VH foi descartada para se promover o menor custo 

computacional. Após esta etapa, foi aplicado o filtro polarimétrico BOXCAR com janela 5x5, de 

modo a reduzir o ruído speckle. Este filtro foi escolhido depois de exaustivos testes com outros 
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algoritmos combinados com diversos tamanhos de janelas (3x3, 5x5 e 7x7). O filtro eleito foi 

resultado da percepção visual deste autor. Diante das matrizes de covariância 3x3 corrigidas e 

filtradas, iniciou-se o processo de extração dos atributos polarimétricos incoerentes e coerentes 

das imagens para as 34 estações de medição em campo. Salienta-se que o tamanho da área das 

estações varia de 121m2 a 560m2 (Tabela 1), o que é determinante para envolver mais ou menos 

pixels da imagem de acordo com a área da estação. Para assegurar que as menores áreas pudessem 

ter uma quantidade de pixels representativos em todas as imagens, foi aplicado um buffer de 10m 

em todas as estações. A Figura 23 apresenta as imagens RADARSAT-2 em composição colorida. 

 
Figura 23 – Imagens RADARSAT-2 em composição colorida R: 𝝈𝑯𝑯

𝟎 ; G: 𝝈𝑯𝑽
𝟎 ; B: 𝝈𝑽𝑽

𝟎 . 
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Observa-se, na Figura 23, que a imagem FQ11 possui uma tonalidade na composição 

RGB destoante das demais. Não foi identificado um fator no processamento de imagens que 

justifique tal assincronia, desta forma, justifica-se encontrar uma razão no contexto ambiental. 

Analisando a Tabela 7, que expõe as condições meteorológicas no momento do imageamento do 

RADARSAT-2, percebe-se que a imagem FQ11 registrou 55 mm de chuva acumulada nos dois 

dias antecedentes a passagem do sensor, tornando o solo úmido ou saturado. Certamente isso 

alterou a constante dielétrica da superfície e, consequentemente, influenciou na resposta do 

retroespalhamento do sinal do RADAR. Esta mudança na resposta polarimétrica pode 

comprometer sua correlação com as demais imagens e com os parâmetros estruturais do mangue. 

A Tabela 14 exibe a descrição estatística para cada polarização das imagens utilizadas na 

pesquisa. Tais valores estão restritos aos pixels que compreendem a área de estudo (Figura 23) e 

estão expostos em escala linear. Observa-se que os valores médios das polarizações decrescem à 

medida que o ângulo de incidência aumenta. Todas as polarizações apresentaram distribuição 

normal. Os valores das medianas ficaram bem próximos da média. A maior amplitude de valores 

foi registrada na polarização HH da cena FQ29; porém, é muito provável este valor máximo seja 

um outlier, pois o desvio padrão foi bem menor do que a média. 

Tabela 14 - Descrição estatística para cada polarização das imagens 

utilizadas na pesquisa. Valores restritos à área de estudo. 

 Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

FQ08 

HH 0,24968 0,23411 0,10123 0,00269 1,88350 

HV 0,11278 0,10753 0,04079 0,00169 0,49133 

VV 0,22015 0,20778 0,08641 0,00267 1,55858 

FQ11 

HH 0,21866 0,20578 0,08511 0,00000 1,82866 

HV 0,10675 0,10213 0,03672 0,00000 0,42413 

VV 0,18930 0,18108 0,06702 0,00000 1,18593 

FQ23 

HH 0,20320 0,19159 0,08248 0,00290 1,53975 

HV 0,08773 0,08389 0,03209 0,00100 0,48264 

VV 0,18214 0,17244 0,07299 0,00238 0,91612 

FQ29 

HH 0,15791 0,14748 0,06668 0,00168 5,74128 

HV 0,06996 0,06637 0,02622 0,00141 0,30691 

VV 0,14563 0,13650 0,06066 0,00264 3,67924 

 

5.3.1 Análise Exploratória dos Atributos Polarimétricos 

A análise exploratória dos atributos polarimétricos por retroespalhamento mostrou, de 

uma maneira geral, que quanto maior o ângulo de incidência menor é o sinal de retorno para o 

sensor. A Figura 24 apresenta os diagramas box-plots para as polarizações de todas as estações 

de medição para cada imagem utilizada. Os box-plots estão organizados obedecendo uma 
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sequência de abertura de ângulo de incidência, onde o primeiro representa o menor ângulo (FQ08) 

e o último, o ângulo mais aberto (FQ29). Desta forma, é possível observar a queda dos valores 

médios nas polarizações HH e VV ao longo da sequência. Os diagramas da imagem FQ08 (HH) 

e FQ11 (HV), indicaram a presença de outliers em suas respectivas distribuições. A polarização 

HV da imagem FQ11 apresentou uma média ligeiramente superior àquela da imagem FQ08. 

Observa-se também que os valores da polarização HV estão menos dispersos e menores do que 

as demais polarizações. 

 
Figura 24 – Diagramas box-plots dos coeficientes de retroespalhamento em σ°(dB) para HH, HV e 

VV de todas as parcelas para cada imagem. 

A Tabela 15 exibe a descrição estatística de todos os atributos polarimétricos por 

retroespalhamento das 34 estações, bem como os resultados do teste de normalidade pelo método 

de Kolmogorov-Smirnov e as estações penalizadas pelo teste de outliers utilizando o método de 

Grubbs. 

Na cena FQ08, três atributos não passaram no teste de normalidade (p<0,05), enquanto 

que, na cena FQ23, foram quatro atributos no total. As cenas FQ11 e FQ29 não apresentaram 

atributos fora da normalidade. Os atributos HH (linear), VV (linear) e BMI foram penalizados 

pelo teste de Kolmogorov-Smirnov na cena FQ08, enquanto que os atributos HV (linear), VV 

(linear), Potência Total (Total) e BMI não apresentaram normalidade na imagem FQ23. 

Em relação ao teste de Grubbs, a cena FQ08 apresentou o mesmo outlier (C06) em quatro 

atributos. A parcela C19 foi outlier para dois de tais atributos nas cenas FQ23 e FQ29. A cena 

FQ11 registrou um outlier (C01) para um atributo. 

A Tabela 16 apresenta a descrição estatística de todos os atributos polarimétricos por 

decomposição de alvos das 34 estações. Ela exibe ainda os testes de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov e os outliers de acordo com o método de Grubbs. 



77 

 

A decomposição de alvos pelo método de Freeman-Durden (Pd, Pv e Ps) não registrou 

normalidade para a componente double-bounce (Pd) em nenhuma das cenas analisadas. Tal fato 

não se revela como algo inesperado, pois o alvo é inteiramente composto por vegetação que varia 

quanto à altura do dossel, espaçamento entre árvores e é composto por um mosaico de espécies 

arbóreas, arbustivas e gramíneas, favorecendo variâncias maiores de double-bounce. A 

componente espalhamento superficial (Ps) não apresentou normalidade em duas cenas (FQ08 e 

FQ11), o que também é esperado pelas características do alvo. A componente volumétrica (Pv) 

ficou fora da normalidade na imagem FQ23. 

Todos os atributos por decomposição de alvos das cenas FQ08, FQ23 e FQ29 

apresentaram normalidade, com a mencionada exceção dos atributos de Freeman-Durden. A cena 

FQ11 não obteve normalidade para o atributo Entropia (H) de Cloude-Pottier. 

O teste de Grubbs identificou seis diferentes outliers para sete atributos polarimétricos. 

A imagem FQ08 registrou dois outliers (C28 e C13) para os atributos H e Pd, respectivamente. A 

cena FQ23 apresentou um outlier (C13) para o atributo Pd. As parcelas C20 e C01 foram outliers 

da cena FQ11 para os atributos Pd e Pv, respectivamente. A imagem FQ29 registou as parcelas 

C10 e C25 como outliers dos atributos α e Pd, nesta ordem. 

Analisando a Tabela 15, seis atributos por retroespalhamento não apresentaram qualquer 

problema de normalidade ou outliers em todas as cenas, são estes: σ°HV, σ°VV, Co-Pol, Cros-Pol, 

CSI e VSI. Por outro lado, na Tabela 16, dois atributos nas quatro cenas passaram no teste de 

normalidade e de outliers (A e β). 

No entanto, os atributos e estações que não passaram no teste de Kolmogorov-Smirnov e 

Grubbs não foram excluídos do conjunto de dados, pois a sua relação com os parâmetros físicos 

da floresta de mangue será analisada nos ajustes do modelo de biomassa. Toda esta análise 

exploratória serve como suporte para justificar e ajustar eventuais distúrbios nos modelos de 

regressão. 
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Tabela 15 - Descrição estatística dos atributos SAR e os resultados dos testes de normalidade pelo método de Kolmogorov-Smirnov (em vermelho, 

curva não normal para α=0,05) e de Outliers pelo método de Grubbs. 

Cena Atributo Média 
Desvio 

Padrão 

Kolmogorov-

Smirnov (p-value) 

Outliers 

(Grubbs) 
Cena Atributo Média 

Desvio 

Padrão 

Kolmogorov-

Smirnov (p-value) 

Outliers 

(Grubbs) 

FQ08 

HH (linear) 0,298 0,127 0,013 C06 

FQ11 

HH (linear) 0,264 0,083 0,150 C01 

HV (linear) 0,116 0,024 0,150  HV (linear) 0,120 0,030 0,150  

VV (linear) 0,234 0,071 0,044  VV (linear) 0,221 0,055 0,064  

σ0
HH -5,681 1,510 0,150 C06 σ0

HH -6,084 1,326 0,150  

σ0
HV -9,547 0,903 0,150  σ0

HV -9,401 1,008 0,150  

σ0
VV -6,626 1,392 0,150  σ0 VV -6,777 1,032 0,150  

CO-POL 0,881 0,273 0,150  CO-POL 0,932 0,330 0,150  

CROS-POL 0,455 0,142 0,150  CROS-POL 0,509 0,157 0,149  

TOTAL 0,648 0,180 0,150 C06 TOTAL 0,605 0,122 0,072  

BMI 0,266 0,085 0,046 C06 BMI 0,243 0,055 0,150  

CSI 0,449 0,080 0,150  CSI 0,462 0,084 0,150  

VSI 0,314 0,061 0,150   VSI 0,335 0,054 0,150   

FQ23 

HH (linear) 0,230 0,065 0,150   

FQ29 

HH (linear) 0,172 0,046 0,150   

HV (linear) 0,091 0,019 0,044  HV (linear) 0,073 0,011 0,150  

VV (linear) 0,204 0,059 0,038  VV (linear) 0,155 0,039 0,141  

σ0
HH -6,687 1,188 0,150  σ0

HH -7,929 1,149 0,150  

σ0
HV -10,620 0,851 0,125  σ0

HV -11,578 0,727 0,059  

σ0
VV -7,202 1,211 0,138  σ0

VV -8,382 1,013 0,150  

CO-POL 0,971 0,300 0,150  CO-POL 0,973 0,231 0,150  

CROS-POL 0,443 0,124 0,150  CROS-POL 0,479 0,142 0,150  

TOTAL 0,525 0,109 0,040 C19 TOTAL 0,400 0,076 0,150 C19 

BMI 0,217 0,052 0,042 C19 BMI 0,163 0,037 0,150 C19 

CSI 0,472 0,078 0,150  CSI 0,475 0,059 0,150  

VSI 0,301 0,054 0,150   VSI 0,315 0,053 0,150   

Índices Biofísicos (POPE et al., 1994): BMI (Índice de Biomassa); CSI (Índice de Estrutura do Dossel); VSI (Índice de Espalhamento Volumétrico). 
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Tabela 16 - Descrição estatística dos atributos polarimétricos baseados na decomposição de alvos e os resultados dos testes de 

normalidade pelo método de Kolmogorov-Smirnov (em vermelho, curva não normal para α=0,05) e de Outliers pelo método de Grubbs. 

Cena Atributo Média 
Desvio 

Padrão 

Kolmogorov-

Smirnov (p-value) 

Outliers 

(Grubbs) 
Cena Atributo Média 

Desvio 

Padrão 

Kolmogorov-

Smirnov (p-value) 

Outliers 

(Grubbs) 

FQ08 

H 0,780 0,063 0,150 C28 

FQ11 

H 0,820 0,062 0,046  

A 0,346 0,095 0,150  A 0,300 0,065 0,150  

α 40,567 4,664 0,150  α 42,496 3,834 0,150  

β 42,621 10,113 0,150  β 41,473 7,161 0,150  

Pd 0,036 0,051 0,010 C13 Pd 0,034 0,031 0,010 C20 

Pv 0,471 0,108 0,150  Pv 0,481 0,120 0,150 C01 

Ps 0,148 0,120 0,010   Ps 0,114 0,081 0,028   

FQ23 

H 0,781 0,061 0,150  

FQ29 

H 0,764 0,059 0,150  

A 0,351 0,074 0,150  A 0,334 0,058 0,150  

α 41,019 5,803 0,150  α 38,604 5,455 0,150 C10 

β 39,171 8,635 0,074  β 43,923 7,616 0,150  

Pd 0,045 0,056 0,010 C13 Pd 0,017 0,018 0,010 C25 

Pv 0,368 0,078 0,037  Pv 0,291 0,048 0,150  

Ps 0,126 0,085 0,067   Ps 0,102 0,059 0,150   

Atributos por Decomposição: H (Entropia); A (Anisotropia); α (Ângulo Alpha); β (Ângulo Beta); Pd (Double-Bounce); Pv (Volume); Ps (Superficial). 
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5.3.2 Análise dos Efeitos da Interação entre os Dados SAR e a Floresta de Mangue 

A correlação entre os atributos polarimétricos e os parâmetros estruturais do mangue, bem 

como sua biomassa, mede o grau de relação entre duas variáveis, indicando quais atributos tem 

melhor comportamento para a formulação do modelo de regressão. A Tabela 17 exibe a correlação 

entre os atributos polarimétricos da imagem FQ08 e as variáveis estruturais do mangue de 2010, 

assim como a Biomassa 1, Biomassa 2 (Viva) e Biomassa 2 (Total) para as 34 parcelas. A 

correlação dos atributos da imagem com a variável Altura e a Biomassa 2 (Total) registrou uma 

relação de fraca a desprezível, enquanto que as variáveis Densidade Total, DAP, Área Basal Total, 

Biomassa 1 e Biomassa 2 (Viva) apresentaram uma relação moderada e usualmente significativa 

com p<0,05. O atributo HH (lin) registrou correlações significativas em quase todas as variáveis 

estruturais e biomassas, embora seus valores sejam de moderados a fracos. A componente double-

bounce (Pd) de Freeman-Durden apresentou as correlações mais elevadas para Densidade Total, 

Biomassa 1 e Biomassa 2 (Viva). 

Tabela 17 - Correlação entre os atributos polarimétricos da imagem FQ08 com 

parâmetros estruturais e biomassa das 34 estações para o ano de 2010. Em vermelho, 

correlações significativas (p<0,05). 

  

Densidade 

Total 
DAP Altura 

Área Basal 

Total 

Biomassa 

1 

Biomassa 

2 (Viva) 

Biomassa 

2 (Total) 

HH (linear) 0,3399 -0,4055 -0,3853 -0,1622 -0,5172 -0,5073 -0,3730 

HV (linear) -0,0020 0,0392 -0,1506 -0,1982 -0,1787 -0,2108 -0,1826 

VV (linear) 0,1575 -0,2584 -0,1042 -0,4308 -0,1203 -0,1596 -0,1314 

σ0
HH 0,3341 -0,4301 -0,3864 -0,1704 -0,4840 -0,4772 -0,3649 

σ0
HV -0,0258 0,0576 -0,1489 -0,2453 -0,2097 -0,2437 -0,2222 

σ0
VV 0,1361 -0,2211 -0,0947 -0,4196 -0,1169 -0,1498 -0,1097 

CO-POL -0,2166 0,2305 0,3236 -0,2365 0,3749 0,3400 0,2707 

CROS-POL -0,3637 0,5065 0,2669 0,0094 0,3297 0,2949 0,2196 

TOTAL 0,3019 -0,3830 -0,3335 -0,3115 -0,4368 -0,4497 -0,3399 

BMI 0,3190 -0,4099 -0,3305 -0,3004 -0,4355 -0,4446 -0,3327 

CSI -0,2176 0,2325 0,3069 -0,2275 0,3816 0,3437 0,2680 

VSI -0,3058 0,4370 0,1765 0,1481 0,2277 0,2094 0,1348 

H -0,0647 0,1522 0,1946 0,5838 0,1496 0,2836 0,3271 

A 0,2184 -0,1278 -0,0465 -0,2228 -0,3021 -0,2687 -0,1965 

α 0,0944 -0,0294 -0,0970 0,4784 -0,1502 -0,0629 -0,0173 

β -0,2485 0,2357 0,0078 0,0657 0,5454 0,3800 0,2577 

Pd 0,6303 -0,3696 -0,2573 -0,0322 -0,5982 -0,5376 -0,3646 

Pv -0,1788 0,2457 -0,0183 0,2850 0,2860 0,2176 0,1998 

Ps 0,0990 -0,1131 -0,0520 -0,4428 -0,3179 -0,3217 -0,2416 

 

A correlação dos atributos da cena FQ23 com os parâmetros estruturais e biomassa para 

o ano de 2010 registrou números mais expressivos do que a cena FQ08, como mostra a Tabela 

18. As variáveis DAP, Altura e Área Basal Total experimentaram uma correlação fraca a 
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desprezível com os atributos da cena FQ23. Da mesma forma, a Biomassa 2 (Total) ficou abaixo 

de 0,5. O destaque ficou com a variável Densidade Total que obteve relação moderada com o 

atributo CSI, e com a componente Pd, a qual registrou 0,692 de coeficiente. A Biomassa 1 e 

Biomassa 2 (Viva) ficaram bem correlacionadas com a componente Pd de Freeman-Durden e α 

da decomposição de Cloude-Pottier. Observa-se, também, que a Densidade Total é diretamente 

proporcional ao crescimento do double-bounce (Pd), enquanto que as biomassas registram um 

comportamento inversamente proporcional a este atributo. 

Tabela 18 - Correlação entre os atributos polarimétricos da imagem FQ23 com 

parâmetros estruturais e biomassa das 34 estações para o ano de 2010. Em vermelho, 

correlações significativas (p<0,05). 

  

Densidade 

Total 
DAP Altura 

Área Basal 

Total 

Biomassa 

1 

Biomassa 

2 (Viva) 

Biomassa 

2 (Total) 

HH (linear) 0,3252 -0,3024 -0,2047 -0,1849 -0,2162 -0,2416 -0,2160 

HV (linear) -0,2432 0,0540 -0,1564 -0,1828 -0,0253 -0,0526 -0,1720 

VV (linear) -0,3057 0,2196 0,1171 -0,3427 0,2032 0,1296 0,0982 

σ0
HH 0,3177 -0,3309 -0,2343 -0,2018 -0,2399 -0,2695 -0,2592 

σ0
HV -0,2810 0,0801 -0,1367 -0,2024 -0,0121 -0,0363 -0,1703 

σ0
VV -0,3018 0,2205 0,1525 -0,3215 0,2158 0,1482 0,1262 

CO-POL -0,4679 0,4573 0,2524 -0,1407 0,3021 0,2643 0,2347 

CROS-POL -0,4186 0,3609 0,1020 0,0330 0,1257 0,1490 0,0799 

TOTAL -0,0124 -0,0528 -0,0856 -0,3272 -0,0236 -0,0832 -0,1052 

BMI 0,0306 -0,0654 -0,0623 -0,3126 -0,0203 -0,0784 -0,0802 

CSI -0,5131 0,4603 0,3188 -0,1071 0,3752 0,3425 0,3160 

VSI -0,2422 0,1378 -0,0298 0,1226 0,0233 0,0598 -0,0267 

H 0,0014 -0,0216 -0,0827 0,3301 -0,0951 -0,0545 -0,0802 

A 0,1154 0,0467 0,0500 0,1083 -0,1244 -0,0541 0,0375 

α 0,4311 -0,3296 -0,4063 0,2759 -0,5606 -0,4954 -0,4211 

β -0,4514 0,3253 0,2642 0,0180 0,4406 0,4453 0,3996 

Pd 0,6929 -0,4332 -0,3265 0,1347 -0,5602 -0,5196 -0,3675 

Pv -0,2346 0,0504 -0,1664 -0,1742 -0,0276 -0,0544 -0,1681 

Ps -0,2397 0,1504 0,1836 -0,3281 0,2842 0,2205 0,1867 

 

Na imagem FQ11, seus atributos não foram bem correlacionados com os parâmetros 

estruturais do mangue, tampouco com a biomassa para o ano de 2010, de acordo com a Tabela 

19. As relações foram, quase na sua totalidade, fracas ou desprezíveis e de pouca significância. 

Apenas a Densidade Total teve relação com alguma significância com os atributos VSI e β.  
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Tabela 19 - Correlação entre os atributos polarimétricos da imagem FQ11 com 

parâmetros estruturais e biomassa das 34 estações para o ano de 2010. Em vermelho, 

correlações significativas (p<0,05). 

  

Densidade 

Total 
DAP Altura 

Área Basal 

Total 

Biomassa 

1 

Biomassa 

2 (Viva) 

Biomassa 

2 (Total) 

HH (linear) 0,1983 0,0423 -0,0028 0,1340 -0,1278 -0,0812 0,0791 

HV (linear) -0,3054 0,2680 0,1821 0,0140 0,1192 0,1551 0,1157 

VV (linear) -0,1364 0,0536 0,2530 -0,0265 0,2969 0,2904 0,2821 

σ0
HH 0,1398 0,0912 0,0431 0,1452 -0,0891 -0,0386 0,1144 

σ0
HV -0,3216 0,3125 0,2171 0,1010 0,1590 0,2051 0,1778 

σ0
VV -0,1521 0,0568 0,2729 -0,0230 0,3075 0,3105 0,3080 

CO-POL -0,1103 -0,1255 0,0750 -0,1682 0,1764 0,1376 0,0249 

CROS-POL -0,2899 0,0823 0,0706 -0,0922 0,1176 0,1055 -0,0296 

TOTAL -0,0025 0,1186 0,1570 0,0821 0,0769 0,1143 0,2093 

BMI 0,0811 0,0591 0,1256 0,0879 0,0533 0,0852 0,2022 

CSI -0,2069 -0,0545 0,1378 -0,1461 0,2694 0,2278 0,0966 

VSI -0,3627 0,2333 0,0802 0,0010 0,0971 0,1060 -0,0208 

H -0,3014 0,1853 0,0750 -0,1392 0,0993 0,0780 -0,0270 

A -0,0100 0,3008 0,2038 0,1391 0,1459 0,2164 0,3097 

α -0,1070 0,1783 -0,0058 -0,0996 -0,1112 -0,0775 -0,1040 

β -0,3861 0,1685 0,1304 0,0052 0,3208 0,2485 0,0865 

Pd 0,1671 0,0583 0,0783 -0,0929 -0,0893 -0,0320 0,0938 

Pv -0,3054 0,2680 0,1821 0,0140 0,1192 0,1551 0,1157 

Ps 0,2951 -0,1972 -0,0636 0,0560 -0,0491 -0,0693 0,0535 

 

A cena FQ29 é do ano de 2012. Por esta razão, seus atributos foram correlacionados com 

as variáveis estruturais e biomassa do ano de 2012, restritas às estações de monitoramento, que 

totalizam 17 unidades. Esta quantidade de amostras diminui a probabilidade de haver uma relação 

significativa ao nível de p<0,05. A Tabela 20 exibe tais relações, mostrando, na maioria dos casos, 

correlação desprezível e de pouca significância. Todas as biomassas tiveram baixa correlação com 

qualquer atributo da cena FQ29. As variáveis Densidade Total e DAP apresentaram boas 

correlações com os atributos Entropia (H) e α, além do VSI e a componente volumétrica de 

Freeman-Durden, respectivamente. 

Salienta-se que todas as correlações expostas nas tabelas mencionadas irão repercutir no 

modelo de regressão de biomassa. Embora as correlações registradas tenham valores de 

moderados a fraco, a combinação de variáveis no modelo de regressão múltipla pode acarretar 

em números de predição mais efetivos, pois este método considera a melhor combinação de 

variáveis para resultar no melhor R2. 
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Tabela 20 - Correlação entre os atributos polarimétricos da imagem FQ29 com 

parâmetros estruturais e biomassa das 17 estações para o ano de 2012. Em vermelho, 

correlações significativas (p<0,05). 

  

Densidade 

Total 
DAP Altura 

Área Basal 

Total 

Biomassa 

1 

Biomassa 

2 (Viva) 

Biomassa 

2 (Total) 

HH (linear) -0,2252 0,2410 0,0808 -0,3780 0,0414 0,0645 0,1023 

HV (linear) 0,2354 -0,4818 0,0205 -0,0686 -0,2337 -0,2118 -0,2765 

VV (linear) -0,2577 0,1602 0,0490 -0,1521 0,1709 0,1886 0,2242 

σ0
HH -0,2596 0,2780 0,0726 -0,4164 -0,0186 0,0080 0,0560 

σ0
HV 0,1828 -0,4679 0,0695 -0,0581 -0,2461 -0,1815 -0,2433 

σ0
VV -0,3101 0,1471 0,0754 -0,2868 0,1072 0,1254 0,1548 

CO-POL -0,0546 -0,1401 -0,1007 0,2077 0,1218 0,1178 0,0677 

CROS-POL 0,3872 -0,4619 -0,0871 0,3696 -0,1166 -0,1265 -0,2042 

TOTAL -0,2158 0,1464 0,0735 -0,3057 0,0666 0,0916 0,1208 

BMI -0,2548 0,2206 0,0718 -0,3013 0,1025 0,1247 0,1640 

CSI 0,0067 -0,2315 -0,0169 0,2852 0,1634 0,1471 0,1084 

VSI 0,4008 -0,4973 -0,0353 0,3062 -0,1896 -0,1772 -0,2502 

H 0,5830 -0,4391 -0,1134 0,4440 -0,2979 -0,3067 -0,2757 

A -0,1791 -0,0337 0,0213 -0,3349 0,3226 0,2320 0,1317 

α 0,6167 -0,4177 -0,1295 0,3481 -0,3010 -0,2786 -0,2730 

β -0,2056 -0,1211 0,0464 -0,0614 0,1104 0,0445 -0,1039 

Pd 0,2384 -0,0629 -0,0729 0,0031 -0,0046 -0,0243 0,0439 

Pv 0,2753 -0,4831 0,0061 -0,0712 -0,2856 -0,2542 -0,2993 

Ps -0,3394 0,4030 0,0545 -0,2387 0,2113 0,2246 0,2802 

 

5.3.2.1 Análise do Retroespalhamento e Assinatura Polarimétrica 

É possível explorar as relações entre o sinal do radar e os parâmetros estruturais da 

floresta de mangue através da resposta da intensidade do retroespalhamento de cada imagem 

utilizada. Para tal, fez-se uso de recursos gráficos para visualizar o comportamento da linha de 

resposta de cada parcela ao longo de cada polarização para cada imagem. 

As Figuras 25 e 26 expõem as respostas das intensidades de retroespalhamento para HH, 

HV e VV das parcelas C01 até C17 e C18 até C34, respectivamente, considerando o conjunto de 

imagens utilizado no estudo. É necessário destacar que apenas as parcelas de monitoramento 

foram registradas na imagem FQ29, por esta ter sido adquirida em 2012. Portanto, as polarizações 

das imagens FQ08, FQ11 e FQ23 foram relacionadas com os parâmetros estruturais do mangue 

no ano de 2010 para as 34 parcelas, enquanto que a FQ29 está relacionada com o ano de 2012 

para as 17 parcelas de monitoramento. 

A primeira análise se baseou na amplitude dos valores de cada polarização de cada cena. 

Observando-se integralmente os dados das Figuras 25 e 26, a polarização HH da cena FQ08 

apresenta um range que varia de -1,07 dB a -7,79 dB, representados pelas parcelas C06 e C22, 
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nesta ordem. A mesma polarização na cena FQ11 registra valores usualmente menores do que a 

cena anterior. O range de valores do FQ11-HH varia de -3,95 dB a -8,89 dB. Apenas cinco 

parcelas apresentaram valores menores em FQ08-HH quando comparados com FQ11-HH: C02, 

C10, C15, C20 e C21. 

Para FQ23-HH, por sua vez, os valores do retroespalhamento são superiores se 

comparados a FQ11-HH. A amplitude da FQ23-HH é maior do que a cena anterior: -3,91 a -8,92 

dB. Ao todo, nove parcelas registraram valores de retroespalhamento menores na FQ23-HH do 

que na FQ11-HH: C04, C09, C10, C15, C19, C21, C25, C28 e C29. A cena FQ29-HH, no entanto, 

mostra um notório declínio nos valores de intensidade. Seu range varia de -5,46 a -10,01 dB. 

Apenas as parcelas C04, C15 e C19, de um total de 17, registraram aumento de intensidade 

quando comparados a FQ23-HH. 

 
Figura 25 – Respostas das intensidades de retroespalhamento para HH, HV e VV das parcelas C01 

até C17, para o conjunto de imagens utilizadas no estudo. 

 
Figura 26 – Respostas das intensidades de retroespalhamento para HH, HV e VV das parcelas C18 

até C34, para o conjunto de imagens utilizadas no estudo. 

Na polarização HV os valores de retroespalhamento de todas as cenas ficaram bem 

menores do que os registrados no HH. Contudo, a amplitude dos valores de cada cena em HV 
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obedeceu a seguinte sequência: 3,47 (FQ08), 3,45 (FQ11), 4,89 (FQ23) e 3,18 (FQ29). Isso indica 

que os valores das parcelas variam bem menos na polarização HV do que na HH. 

A polarização VV apresentou as mesmas tendências observadas na HH, ou seja, valores 

de intensidade superiores nas cenas FQ08-VV e FQ23-VV, além de valores menores nas FQ11-

VV e FQ29-VV. A amplitude das polarizações VV de cada cena variou na seguinte ordem: 5,57 

(FQ08), 4,67 (FQ11), 3,52 (FQ23) e 4,59 (FQ29). No entanto, observando os valores de cada 

parcela ao longo da sequência das imagens, percebe-se uma variedade maior de curvas. Isso é 

verificado quando 10 parcelas registraram aumento nos valores entre as cenas FQ08-VV e FQ11-

VV, enquanto doze parcelas apresentaram valores em decibéis superiores na cena FQ23-VV, 

quando comparadas com a cena FQ11-VV. 

Analisando a Figura 25, percebe-se que os dois primeiros valores estão destoando dos 

demais na polarização FQ08-HH, os quais foram identificados como C06 (-1,07 dB) e C13 (-2,67 

dB). De acordo com os parâmetros estruturais medidos em campo, as parcelas C06 e C13 

registraram uma densidade de troncos vivos, respectivamente, de 625 e 844 tr.vivos.ha-1, bem 

abaixo da média geral do ano de 2010, como observado na Tabela 10. Outro fato relevante é a 

altura média destas parcelas, que assume valores de 4,69 m e 4,45 m, respectivamente, igualmente 

aquém da média geral para 2010. Estes dados podem justificar os valores apresentados nos dados 

polarimétricos, possivelmente influenciados por efeitos de double-bounce, devido à maior 

penetração nas parcelas e, por conseguinte, maior interação com os troncos, devido à sua baixa 

densidade, especialmente com o ângulo de incidência na faixa de 27,91º (FQ08). 

Com isso, faz-se pertinente analisar de forma reservada o comportamento das curvas de 

retroespalhamento para as diferentes polarizações. Esta segunda análise dos gráficos pretende 

verificar se as variações das curvas de resposta de intensidade são identificadoras de parâmetros 

estruturais específicos, sem considerar os valores polarimétricos em si. Cabe ressaltar que esta 

análise está restrita ao ano de 2010, pois as cenas FQ08, FQ11 e FQ23 foram adquiridas em um 

intervalo temporal que permite assumir a premissa de que o alvo do estudo não sofreu alterações 

significativas. Por esta razão, privilegiou-se estabelecer a sequência de imagem por ordem 

crescente de ângulo de incidência, em detrimento da ordem cronológica. 

A Figura 27 expõe o comportamento das curvas de retroespalhamento de cada parcela ao 

longo das cenas FQ08, FQ11 e FQ23, para as três polarizações. Faz-se a ressalva de que as curvas 

C06 e C13 não foram avaliadas nesta análise, pois sua caracterização já ficou evidente na Figura 

25, com o devido respaldo nos dados de campo, como mencionado anteriormente. O critério de 

identificação e agrupamento foi pela semelhança angular da que o segmento FQ08-FQ11 faz com 

o segmento FQ11-FQ23. Considerou-se como grupo um conjunto de, no mínimo, três curvas. 



86 

 

Logo, nem todas as parcelas encontraram pares para formação de um grupo. Na polarização HH, 

houve registro de duas curvas órfãs (C10 e C15), enquanto que, na polarização HV, apenas a C18 

ficou de fora. Por fim, na polarização VV, as parcelas C08, C28, C33 e C34 não encontraram 

similares. 

 
Figura 27 – Comportamento das curvas de retroespalhamento de cada parcela ao longo das cenas 

FQ08, FQ11 e FQ23, para as polarizações HH, HV e VV. 
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A polarização HH correspondeu a cinco grupos, dos quais o grupo A foi o mais 

concentrado, com 14 parcelas no total. Observa-se que a parcela C11 possui o ângulo mais 

fechado dentre elas. De acordo com os testes realizados, sua entrada não alterou 

significativamente a média dos parâmetros do grupo, por isso, sua permanência nele foi mantida. 

A polarização HV encontrou 4 grupos, sendo aqueles designados como A e B os mais numerosos, 

com 11 curvas cada. Finalmente, a polarização VV apresentou 12 curvas no grupo A, no total de 

cinco grupos. 

A Tabela 21 apresenta o resumo estatístico dos parâmetros estruturais para cada grupo 

definido em sua respectiva polarização. Esta análise pretende identificar características peculiares 

que um determinado grupo pode oferecer, comparando com a média geral de cada parâmetro 

biofísico do mangue. O grupo HH-A ficou bem próximo da média em todos os parâmetros 

avaliados, principalmente quando considerado o desvio padrão de cada variável. Este resultado 

ficou dentro do esperado, uma vez que, quanto mais populoso for o grupo, mais próximo da média 

geral estará. O grupo HH-B apresentou características mais específicas, tais como alta densidade 

de troncos vivos, baixa altura média e alta média na área basal. O grupo HH-C mostrou médias 

bem próximas da média geral, apesar dos poucos indivíduos neste grupo. Contudo, percebe-se 

que a amplitude de cada variável é menor do que a amplitude da média geral, o que significa que 

o comportamento das curvas deste grupo conseguiu identificar uma característica mais específica 

do mangue. O grupo HH-D foi o que apresentou maior especificidade quando comparado com a 

média geral ou com os demais grupos do HH. Este grupo registou baixa densidade viva e total, 

além de mostrar altos valores no DAP, bem como com maiores médias na altura. O grupo HH-E 

mostrou peculiaridade ao registrar os menores valores de área basal. 

Os grupos HV-A, HV-B e HV-C identificaram características do mangue bem próximas 

da média geral, o que pode ser explicado pelo alto número de parcelas dentro dos dois primeiros 

grupos. Apesar disso, o grupo HV-A mostrou boa especificidade quanto a área basal, que está 

bem acima da média geral. Já o grupo HV-C se afastou da média geral na variável densidade total, 

exibindo pouco mais de 2300 tr.ha-1. O grupo HV-D registrou valores um pouco afastados da 

média geral, porém o alto desvio padrão em cada variável comprometeu sua capacidade efetiva 

de caracterizar um mangue mais específico. 

O grupo VV-A apresentou valores próximos a média geral, provavelmente devido à alta 

concentração de parcelas. O grupo VV-B destacou a maior área basal dentro da polarimetria VV.  

O grupo VV-C separou bem a altura média, apresentando o menor valor na polarimetria VV. O 

grupo VV-D mostrou boa separabilidade nas variáveis densidade total e DAP. Por fim, o grupo 

VV-E apresentou médias próximas da média geral, com exceção da densidade total. 
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Tabela 21 – Descrição estatística dos parâmetros estruturais para cada grupo definido em sua respectiva polarização. 

Grupo 

Número 

de 

Parcelas 

Densidade Viva 

(tr.viva.ha-1) 
 Densidade Total (tr.ha-1)  DAP (cm)  Altura (m)  Área Basal Total (m2.ha-1) 

Média (DP*) [Min-Max]*  Média (DP) [Min-Max]  Média (DP) [Min-Max]  Média (DP) [Min-Max]  Média (DP) [Min-Max] 

HH-A 14 2242 (1075) [633 - 5153]   2500 (1106) [699 - 5293]   10,66 (2,11) [7,81 - 16,62]   8,84 (2,13) [5,68 - 12,63]   19,83 (2,76) [15,19 - 25,33] 

HH-B 4 3366 (1599) [1850 - 5524]  3868 (1506) [2247 - 5880]  8,56 (1,47) [16,62 - 6,71]  6,51 (1,99) [3,88 - 8,71]  20,57 (1,33) [25,33 - 18,63] 

HH-C 5 2888 (1434) [1296 - 5139]  3097 (1489) [1572 - 5498]  9,10 (2,84) [4,85 - 12,3]  7,40 (1,94) [4,43 - 9,85]  17,4 (4,69) [10,15 - 21,70] 

HH-D 4 1737 (404) [1152 - 2067]  1827 (454) [1170 - 2188]  11,83 (1,88) [9,78 - 14,31]  10,76 (2,8) [7,64 - 14,32]  19,28 (2,14) [16,44 - 21,03] 

HH-E 3 1917 (676) [1167 - 2480]   1961 (684) [1197 - 2519]   9,76 (0,97) [8,99 - 10,85]   8,01 (2,03) [5,73 - 9,62]   14,17 (3,32) [11,07 - 17,68] 

HV-A 11 2462 (1239) [1152 - 5524]   2717 (1306) [1170 - 5880]   10,41 (2,03) [6,71 - 14,31]   9,04 (2,69) [3,88 - 14,32]   20,42 (1,79) [16,44 - 22,73] 

HV-B 11 2555 (1617) [633 - 6067]  2820 (1738) [699 - 6665]  10,24 (2,68) [7,17 - 16,62]  7,95 (1,80) [5,68 - 11,29]  19,11 (4,31) [13,75 - 26,94] 

HV-C 6 2167 (566) [1570 - 3037]  2368 (516) [1771 - 3160]  10,01 (1,27) [8,41 - 11,37]  9,01 (2,32) [6,66 - 12,63]  18,15 (2,22) [15,52 - 20,83] 

HV-D 3 3155 (1986) [1167 - 5139]   3336 (2150) [1197 - 5498]   8,22 (3,07) [4,85 - 10,85]   7,23 (2,62) [4,43 - 9,62]   14,02 (5,93) [10,15 - 20,85] 

VV-A 12 2617 (1392) [1152 - 5524]   2860 (1488) [1170 - 5880]   9,87 (2,51) [4,85 - 14,31]   8,60 (3,21) [3,88 - 14,32]   18,64 (3,45) [10,15 - 22,73] 

VV-B 5 2838 (1849) [1583 - 6067]  3337 (1973) [1758 - 6665]  9,76 (1,76) [7,17 - 11,44]  8,66 (1,99) [6,68 - 11,29]  21,77 (3,23) [18,07 - 26,94] 

VV-C 4 2960 (1492) [1807 - 5153]  3097 (1502) [1901 - 5293]  9,31 (1,85) [7,81 - 11,87]  7,57 (1,74) [5,73 - 9,81]  19,47 (4,88) [13,85 - 25,33] 

VV-D 4 1877 (987) [633 - 3037]  2009 (1017) [699 - 3160]  11,64 (3,51) [8,97 - 16,62]  8,00 (2,29) [5,68 - 10,78]  17,75 (2,77) [15,19 - 20,30] 

VV-E 3 2186 (935) [1296 - 3160]   2350 (884) [1572 - 3312]   10,08 (1,92) [8,95 - 12,30]   8,72 (1,11) [7,63 - 9,85]   17,77 (3,64) [13,75 - 20,85] 

Média 

Geral 
34 2410 (1338) [625 - 6067]   3039 (2004) [699 - 11390]   9,8 (2,37) [4,71 - 16,62]   8,17 (2,42) [3,88 - 14,32]   16,3 (4,89) [1,47 - 24,69] 

*DP: Desvio Padrão / Min: valor mínimo da série / Max: valor máximo da série. 

Obs.: A Média Geral incluiu as parcelas C06 e C13 nos seus cálculos. 
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É necessário fazer a ressalva de que, embora alguns grupos de curvas de 

retroespalhamento permitam identificar determinada especificidade de um parâmetro, isso não 

faz com que a recíproca seja verdadeira, ou seja, não significa que as características de tal 

parâmetro sejam passíveis de identificação pelo modelo de curva apresentado. Tal ocorre porque 

os grupos não se referem exclusivamente a um determinado valor de parâmetro, mas sim destacam 

um intervalo de valores dentro de um parâmetro no contexto de outras variáveis. Portanto, o que 

é relevante na caracterização do mangue pelos grupos polarimétricos é entender o conjunto de 

valores obtidos em comparação com todas as variáveis, e não apenas um parâmetro isolado. 

Apesar das 34 parcelas serem compostas por floresta de mangue, é importante salientar 

que a variedade de curvas por elas apresentada ocorre em função de uma característica intrínseca 

aos pixels que compõem cada parcela. Tais curvas oferecem informações fundamentais para 

entender o que está ocorrendo com o mangue face ao que foi medido em campo. No entanto, para 

compor a resposta polarimétrica do mangue, são necessárias amostras mais representativas para 

todo o manguezal, pois, desta maneira, abre-se a possibilidade de comparação com outros 

trabalhos da literatura. Assim, amostras adicionais foram extraídas sobre as imagens, a fim de 

elaborar respostas polarimétricas do mangue que compõem a APA de Guapi-Mirim. Tais 

amostras foram selecionadas aleatoriamente e sem considerar qualquer característica biofísica 

específica do mangue. A Figura 28 apresenta a localização das amostras selecionadas para as 

assinaturas polarimétricas. 

 
Figura 28 – Localização das amostras selecionadas para a composição das assinaturas polarimétricas. 
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A Figura 29 apresenta as respostas polarimétricas para os manguezais e o complexo 

arbóreo. De uma forma geral, a altura dos pedestais das respostas polarimétricas se comportou 

como propõe a literatura para alvos florestais. De acordo com ZEBKER & VAN ZYL (1991), a 

altura mediana do pedestal indica variações observadas em uma resposta volumétrica, típica de 

florestas densas. CABLE et al. (2014) também encontraram a mesma resposta polarimétrica para 

ambientes de florestas do Nordeste de Ontário, Canadá. Na área de estudo, o que varia no conjunto 

das amostras é o grau de polarização do retroespalhamento. Não houve variações destoantes entre 

as cenas avaliadas; entretanto, a persistência da assinatura polarimétrica para o conjunto das 

imagens indica que existe um fator estrutural do mangue que justifica tais respostas. 

Na Amostra 1, observa-se o grau de polarização na cena FQ08, no qual o comportamento 

da crista do gráfico aponta que a resposta HH foi maior do que VV, e isso é indicativo de double-

bounce. As cenas FQ11 e FQ23 confirmam o fenômeno double-bounce ocorrendo nesta amostra. 

A cena FQ29 registrou uma resposta de quase 50% de onda polarizada para Amostra 1, pois a 

altura do pedestal registrou 0,49. A Amostra 2 exibe um comportamento volumétrico e assume 

valores de altura de pedestal bem próximos em todas as cenas. A imagem FQ11 apontou a 

polarização HH superior a VV, o que reflete double-bounce. A Amostra 3 apresentou uma 

resposta volumétrica e similaridade de respostas de intensidade no HH e VV, fazendo com que 

esta condição mais se aproximasse das referências literárias sobre floresta densa. A Amostra 4 

registrou double-bounce em todas as cenas avaliadas, bem como respostas parcialmente 

polarizadas. A Amostra 5 exibe uma resposta volumétrica e parcialmente polarizadas em todas as 

cenas. Na cena FQ11, houve o registro de double-bounce.  

A última amostra foi extraída de um complexo arbóreo e arbustivo existente na área de 

estudo. Por se tratar de um ambiente de vegetação densa, a resposta polarimétrica não deve ser 

diferente do encontrado nas florestas de mangue. A Figura 29 mostra que nas cenas FQ08 e FQ29 

apresentaram leve predomínio do HH sobre o VV, o que sugere uma resposta de double-bounce. 

No entanto, as cenas FQ11e FQ23 apontam para uma resposta quase equivalente entre a 

polarização VV e HH, gerando uma resposta típica de floresta densa. 

Com isso, as assinaturas polarimétricas mostraram que podem ser uma preciosa fonte de 

informação da estrutura física do mangue, pois seu gráfico reflete as feições geométricas da 

amostra do mangue. Isto significa que um bosque de mangue pouco denso permitirá maior 

interação da onda eletromagnética com os troncos ou até mesmo o solo, resultando em uma 

assinatura polarimétrica bem diferente de um bosque denso e preservado, onde a interação com a 

onda ficará restrita ao dossel do bosque.  
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Figura 29 – Respostas polarimétricas de cada imagem RADARSAT-2 para amostras de mangue e 

complexo arbóreo. 
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A Figura 30 exibe a decomposição de CLOUDE & POTTIER no plano H/α para as 

amostras 1, 2 e 3 de mangue. O eixo x representa os valores de entropia, enquanto que o eixo y, 

os valores do ângulo α. No topo de cada diagrama estão os valores médios de H e α para sua 

respectiva amostra. Observa-se que para as amostras 1 e 2, a densidade dos pontos ficou entre 30 

e 40% em todas as cenas. A amostra 3 apresentou maior variação neste quesito. Para as imagens 

FQ08 e FQ29, a densidade se concentrou entre 30 e 40 %, enquanto que na cena FQ11 a densidade 

foi menor, entre 20 e 30 %, e para FQ23 a concentração dos pontos foi de 50 a 60 %. Ressalta-se 

que tais amostras possuem 420 pixels. Todas as amostras registraram valores nas zonas 1, 2, 4, 5 

e 6. No entanto, as maiores concentrações ficaram invariavelmente nas zonas 5 e 6, o que significa 

um espalhamento volumétrico e superficial, respectivamente, e entropia moderadamente 

aleatória, como explicitado no Capítulo 3. Tais distribuições estão de acordo com o encontrado 

na literatura para florestas densas.  

A Figura 31 mostra a decomposição de CLOUDE & POTTIER no plano H/α para as 

amostras 4 e 5 de mangue, além do complexo arbóreo. A cena FQ23 apresentou uma densidade 

abaixo das demais imagens para a amostra 4, ficando entre 20 e 30%, enquanto que as outras 

registraram entre 30 e 40%. Para a amostra 5, o predominante foi uma densidade entre 30 e 40%, 

no entanto, a cena FQ29 ficou entre 20 e 30%. A amostra do complexo arbóreo mostrou 

densidades maiores que 50% para todas as cenas. Da mesma forma como visto anteriormente, 

todas as amostras apresentadas na Figura 31 registraram valores nas zonas 1, 2, 4, 5 e 6, com 

concentração maior nestas duas últimas. 

Por fim, analisando as médias de entropia e alpha nas Figuras 30 e 31, observa-se que as 

imagens de menor ângulo de incidência (FQ08 e FQ11) registraram valores de entropia maiores 

do que as de maior ângulo de incidência (FQ23 e FQ29) para quase todas as amostras. A exceção 

foi a amostra 4, onde a cena FQ23 apresentou o maior valor de entropia. As médias do ângulo 

alpha seguiram a mesma tendência, ou seja, os maiores valores estão quase sempre 

correlacionados com o menor ângulo de incidência das imagens. Novamente, a amostra 4 foi 

exceção com a cena FQ23 que registrou o maior ângulo alpha. A análise das médias confirmou 

com o que é visto na literatura sobre florestas densas, mostrando que a média das distribuições 

estão localizadas nas zonas 5 e 6. Segundo LEE & POTTIER (2009), o limite inferior de alpha 

para a zona 5 é 40°, enquanto que o superior é de 50°. Nesse sentido, a média de alpha das 

amostras 1 e 4, pertence à zona 5 para todas as imagens, o que representaria espalhamento 

essencialmente volumétrico. Já as amostras 3 e 5 possuem as médias de alpha dentro da zona 6, 

o que significa que o espalhamento superficial é mais predominante, com exceção da imagem 

FQ11 em ambas as amostras, onde suas médias estão na zona 5. 
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Figura 30 – Decomposição de CLOUDE & POTTIER no plano H / α para amostras de mangue, bem 

como seus valores médios. O eixo x representa a entropia, enquanto que o eixo y o ângulo alpha (°). 
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Figura 31 – Decomposição de CLOUDE & POTTIER no plano H / α para amostras de mangue e 

complexo arbóreo, bem como seus valores médios. O eixo x representa a entropia, enquanto que o 

eixo y o ângulo alpha (°). 
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5.4 Modelo de Regressão de Biomassa 

Para as análises de regressão de biomassa utilizando os atributos polarimétricos, foi 

considerada apenas a base de dados dos anos 2010 e 2012, uma vez que as imagens RADARSAT-

2 disponíveis para tal estudo foram obtidas nesse período. 

Os modelos de regressão foram aplicados para todo o conjunto de imagens disponíveis 

segundo as três formas de cálculo de biomassa. Os resumos descritivos dos modelos gerados pelo 

método stepwise forward estão apresentados na Tabela 22 sem qualquer tipo de ajuste, pois tais 

resultados são provenientes da primeira rodada de testes do modelo, o que inclui todas as 34 

parcelas e todas as 19 variáveis de atributos polarimétricos. Portanto, ela mostra o ponto inicial 

de cada modelo para, a partir destes, iniciar o processo de ajustes. De uma forma geral, os 

coeficientes de determinação ajustados (R²aj) registraram um desempenho abaixo de 60% para 

todos os modelos. Observa-se que a imagem FQ08 obteve melhor resultado inicial com a 

Biomassa 1 (2010), atingindo 40,65% de R²aj, e utilizou apenas 3 variáveis explicativas. A cena 

FQ11 apresentou baixo R²aj para as três biomassas avaliadas. A imagem FQ23 mostrou o maior 

valor de R² e R²aj para a Biomassa 1, com 63,56% e 58,54%, respectivamente. Este modelo 

também resultou no menor valor para a raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE), com 

21,87 Mg.ha-1. Por fim, a cena FQ29 registrou melhor modelo de regressão com a Biomassa 1 

para o ano de 2012, obtendo 27,77%.  

Tabela 22 - Resumo dos modelos de regressão múltipla pelo método stepwise forward 

para cada tipo de biomassa, incluindo o coeficiente de determinação (R2), coeficiente 

de determinação ajustado (R2
aj) e a raiz quadrada do erro quadrático médio (RMSE). 

Imagem 

Modelo 

Variável Dependente Parcelas 
Variáveis 

Explicativas 
R² R²aj. 

RMSE 

(Mg.ha-1) 

  Biomassa 1 (2010) 34 3 46,04% 40,65% 26,170 

FQ08 Biomassa 2 (Total) (2010) 34 5 43,00% 32,82% 26,124 

  Biomassa 2 (Viva) (2010) 34 2 36,37% 32,27% 28,989 

  Biomassa 1 (2010) 34 5 30,19% 17,72% 30,813 

FQ11 Biomassa 2 (Total) (2010) 34 3 21,52% 13,67% 29,614 

  Biomassa 2 (Viva) (2010) 34 5 29,98% 17,47% 31,999 

  Biomassa 1 (2010) 34 4 63,56% 58,54% 21,874 

FQ23 Biomassa 2 (Total) (2010) 34 2 31,21% 26,77% 27,275 

  Biomassa 2 (Viva) (2010) 34 3 41,03% 35,14% 28,368 

 Biomassa 1 (2012) 17 3 36,44% 21,77% 37,901 

FQ29 Biomassa 2 (Total) (2012) 17 1 8,96% 2,89% 30,359 

  Biomassa 2 (Viva) (2012) 17 1 9,41% 3,37% 38,280 
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Diante dos modelos iniciais para cada cena com as respectivas biomassas, seguiu-se com 

o processo de ajustes, a fim de elevar seus coeficientes de determinação, e, por conseguinte, 

melhorar sua capacidade de predição. Para tal, os ajustes se basearam na correlação entre as 

variáveis polarimétricas, pois parâmetros polarimétricos altamente correlacionáveis podem 

provocar inferências errôneas ou pouco confiáveis. Portanto, a seleção de variáveis candidatas 

pouco correlacionáveis entre si constitui um critério adotado na melhoria do modelo de regressão. 

Outra abordagem foi a exclusão de parcelas baseada na avaliação dos valores conjugados de 

resíduo, leverage e Distância de Cook. 

A Tabela 23 apresenta os resultados dos melhores desempenhos dos modelos de regressão 

múltipla de cada cena, incluindo a quantidade de parcelas consideradas no modelo, a quantidade 

de variáveis explicativas e os coeficientes de determinação, bem como RMSE. Percebe-se que, 

na imagem FQ08, o modelo da Biomassa 2 (Total) (2010) obteve o melhor desempenho entre 

todas as cenas avaliadas, considerando o R²aj, o qual registrou 81,86%. Além disso, o mesmo 

acumulou o menor RMSE, com 13,027 Mg.ha-1. O segundo modelo de melhor desempenho 

corresponde à cena FQ23, com a Biomassa 2 (Viva) (2010) registrando 73,17% de R²aj. Este 

modelo foi o mais abrangente, pois considerou a maior quantidade de parcelas. O pior 

desempenho ficou com a cena FQ29, na qual o modelo da Biomassa 2 (Total) (2012) apresentou 

apenas 26,89% de R²aj.  

É importante observar que as três imagens de 2010 (FQ08, FQ11 e FQ23) obtiveram os 

melhores modelos para os três tipos distintos de biomassa (Biomassa 1, Biomassa 2 (Total) e 

Biomassa 2 (Viva)). Não há evidências, portanto, de controle pelos diferentes intervalos de ângulo 

de incidências que caracterizam as imagens. 

Tabela 23 - Resumo dos modelos de regressão múltipla com melhor 

desempenho de inferência de biomassa para cada imagem. 

Imagem 

Modelo 

Variável Dependente Parcelas 
Variáveis 

Explicativas 
R² R²aj 

RMSE 

(Mg.ha-1) 

FQ08 Biomassa 2 (Total) (2010) 28 5 85,22% 81,86% 13,027 

FQ11 Biomassa 1 (2010) 29 2 42,14% 37,69% 16,225 

FQ23 Biomassa 2 (Viva) (2010) 30 4 76,87% 73,17% 15,692 

FQ29 Biomassa 2 (Total) (2012) 16 3 41,51% 26,89% 36,767 

 

Considerando um total de 34 parcelas, os modelos expostos na Tabela 23 contemplaram 

a quantidade de parcelas que proporcionou o melhor ajuste. Assim, a diferença das mesmas foi 

identificada como influente no modelo por outliers ou leverages. 
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A Tabela 24 exibe as parcelas excluídas em cada modelo pelos critérios considerados. O 

modelo FQ08_Biomassa 2 (2010) sofreu com a interferência de seis parcelas. As parcelas C01 e 

C30 obtiveram bons índices nos critérios de leverage e Distância de Cook, considerando que as 

médias de tais parâmetros para o modelo ficaram em 0,176 e 0,033, respectivamente. Porém, os 

altos valores dos seus resíduos colocaram tais parcelas em posição destoante das demais. As 

outras parcelas excluídas foram penalizadas pelos critérios de leverage ou Distância de Cook. Da 

mesma forma, no modelo FQ11_Biomasa 1 (2010), as parcelas C18 e C25 também passaram nos 

critérios de leverage e Cook, mas os valores do resíduo não recomendaram seu uso. No modelo 

FQ23_Biomassa 2 (Viva) (2010), as parcelas C04 e C20 não foram descartadas pelo leverage, 

uma vez que a média para o modelo foi de 0,117. No entanto, todas as parcelas deste modelo 

foram penalizadas pela Distância de Cook, considerando a média das parcelas em 0,043. Por fim, 

o modelo FQ29_Biomassa 2 (Total) (2012) registrou apenas 1 outlier de acordo com a Distância 

de Cook. Não houve parcela que se mostrasse outlier em todos os modelos; porém, as parcelas 

C04, C06 e C25 foram assim indicadas em dois deles. 

Tabela 24 - Critérios de análise para identificação e exclusão de 

influência de outliers e leverages. 

Modelo Parcela Resíduo Leverage 
Distância de 

Cook 

FQ08_Biomassa 2 

(Total) (2010) 

C01 -22,66871 0,06433 0,03380 

C03 -37,32616 0,11334 0,04905 

C04 33,42106 0,28557 0,15261 

C21 -31,09646 0,14521 0,14198 

C25 -66,84703 0,13033 0,18804 

C30 -43,29522 0,12497 0,07471 

FQ11_Biomassa 1 

(2010) 

C06 -54,31887 0,22388 0,19250 

C13 -43,74595 0,33467 0,25398 

C18 -32,30377 0,04406 0,00883 

C19 54,65674 0,12179 0,08281 

C25 -48,95864 0,06534 0,03147 

FQ23_Biomassa 2 

(Viva) (2010) 

C04 43,11973 0,08589 0,12134 

C06 -50,97688 0,15954 0,18233 

C10 48,68682 0,18526 0,20551 

C20 89,83143 0,04508 0,12393 

FQ29_Biomassa 2 

(Total) (2012) 
C31 62,27944 0,18999 0,19547 

 

A Tabela 25 expõe as contribuições de cada variável explicativa para o seu respectivo 

modelo. Todas as parcelas de todos os modelos expostos apresentaram Valores de Inflação de 

Variâncias (VIF) dentro do aceitável para não haver a multicolinearidade, que pode influenciar, 

de maneira imprópria, as estimativas dos mínimos quadrados. Os atributos de decomposição de 
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Freeman-Durden estiveram presentes em todos os modelos, os quais contribuíram com 20,14% 

no R² do modelo FQ08_Biomassa 2 (Total) (2010), através da componente double-bounce (Pd); 

totalizaram 42,14% no R² do modelo FQ11_Biomassa 1 (2010), através das componentes double-

bounce e superficial (Ps), representaram 26,28% do R² no modelo FQ23_Biomassa 2 (Viva) 

(2010), com as componentes volumétricas (Pv) e superficial, além de contribuir com 13,54% do 

R² do modelo FQ29_Biomassa 2 (Total) (2012), com a componente volumétrica. Ademais, a 

decomposição de Cloude-Pottier ficou bem representada nos modelos FQ08_Biomassa 2 (Total) 

(2010) e FQ23_Biomassa 2 (Viva) (2010), através das componentes entropia (H), anisotropia (A), 

ângulo alpha (α) e ângulo beta (β). É necessário ressaltar que a variável VV do modelo 

FQ29_Biomassa 2 (Total) (2012) não passou no teste de significância (para p-Value < 0,05), o 

que pode comprometer a capacidade de predição do modelo. 

Tabela 25 - Variáveis explicativas de cada modelo ajustado e suas respectivas 

contribuições. 

Modelo 
Variáveis 

Explicativas 

R² 

(parcial) 
Coeficiente 

Erro 

Padrão 
p-Value VIF* 

FQ08_Biomassa 

(Total) 2 (2010) 

Intercepto -- -135,90 42,9 0,004 -- 

CSI 8,00% 113,90 32,6 0,002 1,10 

H 4,06% 705,70 78,9 0,000 4,45 

A 14,51% 166,90 35,9 0,000 2,16 

α 38,51% -9,93 1,13 0,000 3,84 

Pd 20,14% -201,70 56,7 0,002 1,56 

FQ11_Biomassa 

1 (2010) 

Intercepto -- 82,86 6,0 0,000 -- 

Pd 18,93% 302,00 104,0 0,007 1,01 

Ps 23,21% 119,60 40,3 0,006 1,01 

FQ23_Biomassa 

2 (Viva) (2010) 

Intercepto -- -336,90 78,7 0,000 -- 

H 22,26% 448,50 91,4 0,000 3,86 

β 28,33% 3,61 0,431 0,000 1,48 

Pv 20,49% -285,20 45,8 0,000 1,57 

Ps 5,79% 350,90 63,9 0,000 3,76 

FQ29_Biomassa 

2 (Total) (2012) 

Intercepto -- 162,20 43,5 0,002 -- 

VV 23,21% 285,00 171 0,119 1,04 

Pv 13,54% -343,00 139 0,028 1,04 

*Valores de inflação de variâncias. 

5.4.1 Validação dos Modelos de Regressão 

A composição de cada equação dos modelos de regressão das cenas avaliadas está exposta 

na Tabela 26. Observa-se, também, o coeficiente de determinação predito (R²pred), o qual é usado 

na análise de validação de regressão para indicar quão bem o modelo prevê respostas para novas 

observações. O R²pred varia entre 0 e 100% e sua base de cálculo é sobre a estatística PRESS. O 

modelo FQ08_Biomassa 2 (Total) (2010) foi o que apresentou maior R²pred, com 75,94%, o que 
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representa boa capacidade de predição do modelo. O modelo FQ23_Biomassa 2 (Viva) (2010) 

também registrou boa previsão de resposta. Já os modelos FQ11_Biomassa 1 (2010) e 

FQ29_Biomassa 2 (Total) (2012) não são recomendáveis para prever qualquer estimativa de 

biomassa, pois seus R²pred ficaram abaixo de 15%. 

Tabela 26 - Equação preditiva dos modelos de cada imagem e os respectivos coeficientes 

de determinação preditos (R²pred). 

Equação do Modelo R²pred 

FQ08_Biomassa 2 

(Total) 2010 
= -135,9 + 113,9 * CSI + 705,7 * H + 166,9 * A - 9,93 * α - 201,7 * Pd 75,94% 

FQ11_Biomassa 1 

2010 
= 82,86 + 302 * Pd + 119,6 * Ps 13,74% 

FQ23_Biomassa 2 

(Viva) 2010 
= -336,9 + 448,5 * H + 3,611 * β - 285,2 * Pv + 350,9 * Ps 70,27% 

FQ29_Biomassa 2 

(Total) 2012 
= 165,2 + 285 * VV - 343 * Pv  10,62% 

 

Diante do baixo desempenho de dois dos modelos mencionados, as análises seguintes 

estão restritas àquelas de maior aderência, de acordo com a Tabela 26. A Figura 32 mostra a 

relação entre os valores preditos pelo modelo FQ08_Biomassa 2 (Total) (2010) e os valores 

resultantes do modelo de equação alométrica Biomassa 2 (Total) (2010). A amplitude do modelo 

de predição ficou entre 50,9 e 183,12 Mg.ha-1. Tais valores estão consistentes com o trabalho do 

MOUGIN et al. (1999) para o manguezal da Guiana Francesa, onde encontraram saturação do 

sinal da banda C para biomassa total em torno de 160 Mg.ha-1 na copolarização, e 70 Mg.ha-1 na 

intensidade HV. No entanto, salienta-se que tais autores não fizeram uso dos atributos por 

decomposição ou atributos incoerentes.  

 
Figura 32 – Gráfico de dispersão entre os valores preditos pelo modelo FQ08_Biomassa 2 (Total) 

(2010) e o modelo de equação alométrica para Biomassa 2 (2010), em Mg.ha-1. 
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A Figura 33 exibe a relação entre os valores preditos pelo modelo FQ23_Biomassa Viva 

(2010) e os valores resultantes do modelo de equação alométrica Biomassa 2 Viva (2010). A 

amplitude do modelo de predição ficou entre 8,08 e 131,4 Mg.ha-1. É importante registrar que 

duas parcelas se ajustaram ao modelo de regressão e, ao mesmo tempo, estão claramente isoladas 

das demais. Trata-se das parcelas C13 e C25, as quais, de acordo com a equação alométrica para 

a Biomassa 2 exposta na Tabela 12, registraram 5,17 Mg.ha-1 e 33,17 Mg.ha-1 de biomassa viva, 

respectivamente. Embora tais parcelas estejam em posição destacadas das demais, elas se 

encaixaram ao modelo, o que significa que os parâmetros polarimétricos da imagem FQ23 

conseguiram detectar um intervalo considerável de valores de biomassa nas parcelas 

mencionadas. Este fato também reforça o que foi analisado na seção 5.3.2, onde as curvas das 

parcelas de menor biomassa tiveram maior resposta polarimétrica ao longo das imagens, 

conforme ocorreu com C06 e C13. 

 
Figura 33 – Gráfico de dispersão entre os valores preditos pelo modelo FQ23_Biomassa Viva (2010) 

e o modelo de equação alométrica para Biomassa 2 Viva (2010), em Mg.ha-1. 

Para concluir a análise de validação dos modelos de regressão, foi realizado o teste de 

normalidade para os resíduos de cada modelo. A Figura 34 mostra o histograma de distribuição 

dos resíduos do modelo FQ08_Biomassa 2 (Total) (2010), assim como o gráfico de distribuição 

dos resíduos sobre a curva de normalidade. De acordo com método de Kolmogorov-Smirnov, os 

resíduos ficaram dentro da normalidade, considerando nível de significância de 0,05.  

A Figura 35 apresenta o histograma de distribuição dos resíduos do modelo 

FQ23_Biomassa 2 (Viva) (2010), assim como o gráfico de distribuição dos resíduos sobre a curva 

de normalidade. Segundo os critérios de Kolmogorov-Smirnov, a distribuição dos resíduos 

apresentou normalidade ao nível de significância de 0,05. 
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Figura 34 – Histograma dos resíduos do modelo FQ08_Biomassa 2 (Total) (2010) em relação à curva 

normal (A) e gráfico de normalidade dos resíduos (B). 

 
Figura 35 – Histograma dos resíduos do modelo FQ23_Biomassa 2 (Viva) (2010) em relação à curva 

normal (A) e gráfico de normalidade dos resíduos (B). 

5.5 Espacialização dos Modelos de Regressão de Biomassa 

Após os processos de ajustes dos modelos de regressão sobre as 34 parcelas consideradas 

e suas validações, cumpre-se o requisito necessário para aplicar os mesmos para toda floresta de 

mangue, tomando para seu cálculo cada variável explicativa em forma de imagem, bem como 

seus respectivos coeficientes e interceptos.  

Através do método de álgebra de mapas, foi possível estender os resultados dos modelos 

para toda a área de estudo. Considerou-se apenas os modelos de maior desempenho, de acordo 

com os critérios expostos na seção anterior. Portanto, apenas os parâmetros polarimétricos das 

cenas FQ08 e FQ23 serviram para modelar a Biomassa 2 (Total) e Biomassa 2 (Viva) para o ano 

de 2010, respectivamente. Salienta-se que o citado procedimento aplica os modelos de regressão 

para todos os pixels que compõem a área de estudo, o que, por vezes, pode resultar em valores 

que extrapolam os limites de cada modelo. A Figura 36 exibe os valores de amplitude de cada 

modelo de regressão para as cenas FQ08 e FQ23. Observa-se que, para FQ08, os valores dos 

pixels calculados segundo o modelo resultaram em uma imagem cuja amplitude absoluta variou 

de 0 a 245 Mg.ha-1. No entanto, não é possível considerar esse intervalo, pois o modelo de 
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regressão para esta cena possui o limite mínimo de 49,06 Mg.ha-1 e máximo de 166,8 Mg.ha-1. É 

imprudente extrapolar a predição para valores fora dos limites determinados pelo modelo de 

regressão, uma vez que este foi resultante de uma configuração bem específica entre a variável 

dependente e suas variáveis explicativas. Do mesmo modo, o limite inferior do modelo de 

regressão para a cena FQ23 é 8,08 Mg.ha-1, enquanto que sua capacidade máxima de predição é 

de 131,4 Mg.ha-1. 

 
Figura 36 – Amplitude dos modelos de biomassa para as cenas FQ08 e FQ23. 

É necessário fazer a ressalva de que todo o modelo de regressão de biomassa foi 

desenvolvido considerando apenas espécies de mangues (R. mangle, A. schaueriana e L. 

racemosa). Contudo, a área de estudo é composta por outras espécies arbóreas, arbustivas e 

gramíneas, as quais também influenciam o sinal retroespalhado e, por conseguinte, os valores dos 

atributos aqui considerados. Por esta razão, é fundamental identificar e separar os bosques de 

florestas específicas de mangue de outros bosques ou colônias de espécies não-mangue. Para tal, 

foi considerado como referência o trabalho de ARASATO et al. (2015), que detalhou o 

mapeamento de espécies de mangue e não-mangue, tais como Algodoeiro-do-Brejo (Hibiscus 

pernambucensis), Samambaia-do-Brejo (Acrostichum aureum) e Taboa (Typha domingensis) na 

APA de Guapi-Mirim, utilizando imagens de alta resolução espacial e campanhas de campo. Este 

artigo veio ao encontro dos resultados obtidos por VASCONCELOS et al. (2011), que 

monitoraram as condições do mangue para os anos de 2006 e 2008, empregando imagens de alta 

resolução espacial. De posse dos dados por eles publicados, foi possível identificar e separar os 

bosques específicos de mangue com boa acurácia cartográfica e, com isso, aplicar o modelo de 

regressão de biomassa estritamente sobre a floresta de mangue.  

A Tabela 27 apresenta a área em hectares por intervalos de biomassa em Mg.ha-1. Estes 

intervalos foram baseados nas amplitudes observadas na Figura 36, onde o primeiro intervalo 

corresponde a valores que apenas a cena FQ23 consegue modelar, enquanto que o segundo 

intervalo de biomassa é comum nos dois modelos. Por fim, o terceiro é restrito ao modelo da cena 

FQ08. Observa-se que o modelo da cena FQ08 tem melhor alcance sobre a área total de mangue, 

atingindo 82,7%, enquanto que a cena FQ23 ficou mais limitada, alcançando 72,4% da área útil. 
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A cena FQ08 tem 50,0% de valores de biomassa coincidentes com a cena FQ23, que por sua vez 

tem 62,6% para estes mesmos valores. A FQ08 complementa sua totalidade com 32,7% para 

biomassa de 131,4 até 166,8 Mg.ha-1. A cena FQ23 apresentou apenas 9,8 % para o intervalo de 

8,08 até 49,06 Mg.ha-1. 

Tabela 27 - Área (ha) por faixa de biomassa. 

Classe Biomassa 

(Mg.ha-1) 
FQ08 (ha) FQ23 (ha) 

(8,08 - 49,06) --- 451,96 (9,8%) 

(49,06 - 131,4) 2298,51 (50,0%) 2876,75 (62,6%) 

(131,4 - 166,8) 1503,15 (32,7%) --- 

Total do alcance do 

modelo 
3801,66 (82,7%) 3328,70 (72,4%) 

Total da área exclusiva 

de mangue 
4596,07 (100,0%) 4596,07 (100,0%) 

 

A Figura 37 apresenta a distribuição espacial das estimativas de biomassa referentes ao 

modelo de regressão do FQ08_Biomassa 2 (Total) para o ano de 2010. A Figura 38 exibe a 

distribuição espacial das estimativas de biomassa para o modelo de regressão FQ23_Biomassa 2 

(Viva) para o ano de 2010. Em ambas as figuras, os tons de verde dimensionam o alcance de cada 

modelo ao longo da área de estudo. Observa-se, em roxo, os limites territoriais de espécies não-

mangue ou com espécies de mangue associadas. O branco ao fundo representa as áreas que 

obtiveram valores fora dos limites do modelo e que, portanto, não puderam ser consideradas. Nos 

dois modelos, percebe-se um aspecto granulado ou ruidoso. Isso é comum neste tipo de análise, 

devido à alta variância dos valores dos pixels em um ambiente de floresta e, principalmente, pela 

resolução espacial da imagem, em torno de 6 metros, que é considerada alta resolução o sistema 

SAR.  



104 

 

 
Figura 37 – Distribuição espacial das estimativas de biomassa pelo modelo de regressão FQ08_Biomassa 2 (Total) para o ano de 2010. 
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Figura 38 – Distribuição espacial das estimativas de biomassa pelo modelo de regressão FQ23_Biomassa 2 (Viva) para o ano de 2010.
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A Figura 39 apresenta o cruzamento dos resultados entre os modelos FQ08_Biomassa 2 

(Total) e FQ23_Biomassa 2 (Viva) para o ano de 2010. O propósito desta figura é observar as 

áreas concordantes entre os modelos, bem como aquelas divergentes. As áreas discordantes foram 

classificadas em três tipos de erro, que estão exibidas na Tabela 28, juntamente com a área que 

cada classe representa. A área concordante representa coincidência de intervalo de biomassa 

estimada por ambos modelos (49,06 e 131,4 Mg.ha-1). O Erro Tipo 1a ocorre quanto a biomassa 

do modelo FQ08_Biomassa 2 (Total) fica acima do intervalo coincidente e a FQ23_Biomassa 2 

(Viva) fica dentro do intervalo de coincidência. O Erro Tipo 1b acontece quando a biomassa do 

FQ23_Biomassa 2 (Viva) fica abaixo do intervalo comum e o modelo FQ08_Biomassa 2 (Total) 

fica dentro do intervalo coincidente. Por fim, o Erro Tipo 2 ocorre quando o modelo 

FQ08_Biomassa 2 (Total) fica acima do intervalo comum e o modelo FQ23_Biomassa 2 (Viva) 

fica abaixo do intervalo de concordância. Quando qualquer modelo apresenta valores fora de 

alcance, o pixel é considerado como tal. 

O Erro Tipo 2 possui a menor representatividade, com 3,07% da área total. O Erro Tipo 

1b ficou 4,91% do total, enquanto que o Erro Tipo 1a apresentou 20,17%. A área fora do alcance 

do modelo atingiu 41,0%; isso ocorre principalmente em função do modelo FQ23_Biomassa 2 

(Viva), que obteve pouco mais de 72% de alcance da área total, como indicado na Tabela 27. A 

área concordante representou 30,85 % da área total. 

Tabela 28 - Cruzamento de intervalos de biomassa entre os modelos FQ08_Biomassa 2 

(Total) e FQ23_Biomassa 2 (Viva) para o ano de 2010. 

Classe 
Intervalo Biomassa 

FQ08 (Mg.ha-1) 

Intervalo Biomassa 

FQ23 (Mg.ha-1) 
Área (ha) (%) 

Erro Tipo 1a (131,4 - 166,8) (49,06 - 131,4) 926,98 20,17 

Erro Tipo 1b (49,06 - 131,4) (8,08 - 49,06) 225,86 4,91 

Erro Tipo 2 (131,4 - 166,8) (8,08 - 49,06) 141,27 3,07 

Área Concordante (49,06 - 130,4) (49,06 - 131,4) 1417,68 30,85 

Fora do alcance do 

modelo 
--- --- 1884,28 41,00 

Total da área 

exclusiva de mangue 
    4596,07 100 

 

Esta análise permite concluir que a área concordante está validada por dois modelos 

distintos. Salienta-se que os erros dispostos especificamente em tal análise não possuem um 

caráter de métrica de desempenho ou de validação estatística, mas representam apenas uma 

abordagem que traduz diferença ou discordância entre modelos, uma vez que estes foram 

individualmente formulados e validados maneira independente, como exposto no item 5.4.1. 
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Figura 39 – Cruzamento dos resultados dos modelos FQ08_Biomassa 2 (Total) e FQ23_Biomassa 2 (Viva) para o ano de 2010. 
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5.6 Biomassa como Critério de Sensibilidade Ambiental a Derrame de Óleo 

Como explicitado no Capítulo 3, é necessário construir um conhecimento amplo sobre os 

ambientes costeiros para transformá-lo em esforços mais produtivos e eficientes no combate a 

derrames de óleo. Hoje já se sabe que o manguezal é extremamente sensível à poluição por 

vertimento de hidrocarbonetos e que, portanto, possui o maior grau no Índice de Sensibilidade 

Litorânea (ISL), de acordo com os critérios adotados pelo MMA (2004). No entanto, o ISL é 

representado nas Cartas SAO como uma linha vermelha (Grau 10), que contorna a borda das 

franjas dos mangues, quando, na realidade, o óleo poderia facilmente ultrapassar os limites 

externos dos mangues, aproveitando-se da subida da maré e, com isso, poluindo o interior deste 

ecossistema. Portanto, tal forma de representação dos mangues nas Cartas SAO reflete em si, a 

falta de conhecimento mais profundo sobre as dinâmicas que ocorrem no manguezal mapeado. 

Diante das análises apresentadas neste estudo, pretende-se contribuir com o 

desenvolvimento de uma experiência viável para melhor entendimento das características físicas 

do manguezal. Para tal, foi utilizada a biomassa estimada para floresta de mangue como um 

critério objetivo para ampliar o domínio de atuação sobre o mesmo. 

A floresta de mangue, quando suas condições naturais são preservadas, é caracterizada 

por possuir setores, bosques ou zonas que favorecem o desenvolvimento de um determinado 

aspecto biofísico ou a propagação de uma espécie em detrimento de outras. Por exemplo, em 

alguns manguezais, a frente de expansão do mangue é composta por bosques de idade mais 

juvenis, com altura não passando de 4 metros. Por outro lado, em ambientes mais interiores desta 

floresta, é comum encontrar bosques de manguezais seniores, com árvores mais altas e troncos e 

raízes mais desenvolvidas. Fatores como salinidade e maré também contribuem com a zonação 

do manguezal. Todas essas características zonais se refletem na quantidade de biomassa deste 

ambiente e, por conseguinte, podem se traduzir em uma área prioritária de preservação por parte 

de órgãos ambientais e de conservação por parte da indústria do petróleo.  

Neste sentido, o mapeamento espacialmente contínuo da estimativa de biomassa para 

florestas de mangue pode integrar um conhecimento determinante na elaboração de táticas de 

defesa, limpeza e recuperação de danos causados por eventual poluição por óleo, além de ser 

fundamental para órgãos ambientais desenvolver instrumentos legais que permitam manter a 

preservação prioritária das zonas de biomassa mais desenvolvida. Sob esta premissa, a análise a 

seguir procurou identificar setores de floresta de mangue da APA de Guapi-Mirim que reúnem 

características biofísicas e biomassa reveladoras de uma área de mangues mais desenvolvidos. 

Para tal, fez-se uso das medidas biométricas de campo e do modelo de estimativa de biomassa 

por atributos polarimétricos de imagens do satélite RADARSAT-2. 
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As respostas polarimétricas de uma floresta de mangue tem a tendência de contemplar 

propriedades volumétricas, como foi visto e discutido no item 5.3.2.1. Esse tipo de resposta é 

resultante de uma ambiguidade natural deste tipo de alvo, que se expressa através de uma grande 

variação de valores dos pixels que compõem a imagem da cobertura florestal. Essa variação se dá 

como resultado de conjunção de fatores, dentre os quais, a disposição geométrica da copa da 

floresta, a posição do sensor em relação ao alvo e o comprimento de onda empregado pelo sensor, 

como discutido no Capítulo 3. Diante destas condições, as imagens polarimétricas SAR utilizadas 

no presente estudo se mostraram bem sensíveis às variações geométricas do alvo. E, como 

consequência desta sensibilidade, as Figuras 37 e 38 exibiram um aspecto granulado na 

espacialização do modelo. Logo, o desafio é encontrar, nesta superfície de alta variabilidade, uma 

área contínua que represente alta biomassa conservada. Para tanto, foi utilizado o modelo de 

estimativa de biomassa FQ08_Biomassa 2 (Total) de 2010, uma vez que este possui as estimativas 

mais elevadas de biomassa. 

A Figura 40 apresenta as proporções das áreas mais significativas para os intervalos de 

biomassa de 150 a 166,8 Mg.ha-1 (Figura 40-A) e de 140 a 166,8 Mg.ha-1 (Figura 40-B), 

considerando o modelo FQ08_Biomassa 2 (Total) de 2010. Observa-se que o primeiro intervalo 

registrou diversas áreas contínuas com tamanhos bem similares e bem distribuídos ao longo da 

área de estudo, e possuem entre 1 e 2,1 ha. Já o intervalo da Figura 40-B obteve 9 áreas contínuas 

entre 4 e 7 ha. Apesar de poucas áreas, o intervalo de 140 a 166,8 Mg.ha-1 teve boa distribuição 

ao longo da área de estudo, e isso revela um equilíbrio na disposição dos bosques com maior 

biomassa.  

Quando considerado um intervalo de biomassa um pouco mais amplo, as áreas contínuas 

aumentam significativamente. A Figura 41 mostra a distribuição destas áreas contínuas para o 

intervalo de 130 até 166,8 Mg.ha-1. Observou-se áreas de 1 a 2 ha, enquanto que a maior superfície 

chegou a 26,8 ha. Boa parte das áreas contínuas identificadas pelo modelo estão localizadas ao 

longo do Rio Guaxindiba. Nos rios Guapi e Guaraí, não se observa áreas contínuas expressivas 

com biomassa acima de 130 Mg.ha-1, ao passo que o trecho final do Rio Caceribu registrou boa 

presença de áreas com biomassa acima deste intervalo, o que é um forte indicativo de existência 

de floresta de mangue densa, alta e com alto DAP. 
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Figura 40 – Proporções das áreas contínuas mais significativas para os intervalos de biomassa de 150 

a 166,8 Mg.ha-1 (A) e de 140 a 166,8 Mg.ha-1 (B), de acordo com o modelo FQ08_Biomassa 2 (Total). 
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Figura 41 – Proporções das áreas contínuas mais significativas para os intervalos de biomassa de 130 a 181 Mg.ha-1, de acordo com o modelo FQ08_Biomassa 2 (Total). 
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Por outro lado, é importante também identificar as áreas de menor biomassa estimada, 

pois estas podem revelar maior vulnerabilidade em decorrência de algum fenômeno de origem 

natural ou antrópica, bem como indicar um bosque com mangues em fase juvenil. Desta forma, 

utilizou-se o modelo de estimativa de biomassa FQ23_Biomassa 2 (Viva) para o ano de 2010, 

para identificação de áreas contínuas de baixa biomassa. A Figura 42 apresenta as áreas de 

tamanhos mais expressivos para biomassa de 8,08 até 60 Mg.ha-1. Estas áreas variam de 1 ha até 

3,54 ha. Observa-se que a maioria dos locais de baixa biomassa se localizam nas margens dos 

rios, no limite do mangue com a Baía de Guanabara e na fronteira entre o mangue e o solo firme. 

Há, no entanto, áreas de pouca biomassa no interior da floresta de mangue entre os rios Guapi e 

Guaraí.  

 
Figura 42 – Proporções das áreas contínuas mais significativas para os intervalos de biomassa de 8,08 

a 60 Mg.ha-1, de acordo com o modelo FQ23_Biomassa 2 (Viva). 

Na foz do Rio Guaraí, na interface de sua margem esquerda com a Baía de Guanabara, 

percebe-se uma sequência de áreas de baixa biomassa. A Figura 43 mostra estas áreas em 

sobreposição à imagem óptica do Google Earth de janeiro de 2010, onde fica evidente que há 

lacunas abertas entre as copas dos mangues, permitindo visualizar o substrato lamoso do local. 

Isto é um forte indicador de baixa biomassa aérea seca. Esta mesma situação é verificada na 
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margem esquerda da foz do Rio Caceribu. A Figura 44 exibe a área identificada pelo modelo 

sobre a imagem óptica do Google Earth de janeiro de 2010. 

  
Figura 43 – Áreas contínuas de pouca biomassa na foz do Rio Guaraí, sobre imagem óptica de alta 

resolução. (Fonte: GOOGLE EARTH, imagem 2-Jan-2010). 

  
Figura 44 – Áreas contínuas de pouca biomassa na foz do Rio Caceribu, sobre imagem óptica de 

alta resolução. (Fonte: GOOGLE EARTH, imagem 2-Jan-2010). 

Constata-se ainda que a área contínua estimada pelo modelo pode não ter recoberto toda 

a superfície de solo exposto como a imagem óptica sugere. Esta limitação pode ter ocorrido 

justamente por não ser possível encontrar uma área contínua que envolva toda a feição disposta, 

ou por ser um local com biomassa abaixo do limite inferior de 8,08 Mg.ha-1 do modelo 

FQ23_Biomassa 2 (Viva). Ainda assim, o modelo identificou um local onde há grande 

probabilidade da ocorrência de um fenômeno agressivo ao mangue. 

Diante de todas as análises aqui expostas, comprova-se que o estudo do mangue com os 

dados SAR polarimétricos na Banda C do satélite RADARSAT-2 proporciona o desenvolvimento 

de uma metodologia objetiva, que permite o conhecimento amplo sobre tal floresta, de modo a 
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prover para a população em geral e especialistas um diagnóstico biofísico através de mapas de 

sensibilidade ambiental a derrames de óleo. 

A Figura 45 apresenta uma síntese das análises realizadas nesta tese, de forma a constituir 

o mapa de sensibilidade ambiental a derrames de óleo para os manguezais da APA de Guapi-

Mirim. Nela estão incluídos o mapa da APA de Guapi-Mirim e da ESEC da Guanabara, bem 

como os limites do manguezal que compõem a área de estudo. As margens dos rios, assim como 

o contato do mangue com a Baía de Guanabara, têm o grau máximo de sensibilidade, de acordo 

com as Especificações e Normas Técnicas de Elaboração de Cartas de Sensibilidade Ambiental 

para Derramamento do Óleo do MMA (2002). As poucas faixas de praia de areia grossa e 

abrigadas existentes no domínio da APA foram classificadas como grau 4. Da mesma forma, as 

escarpas de rocha lisa, taludes íngremes de areia e estruturas artificiais também foram 

devidamente mapeadas e classificadas como grau 8. Todas estas feições estão descritas no espaço 

reservado à Legenda, e constituem um requisito exigido pelo MMA (2002). As demais 

informações constam de conhecimentos adicionais que este estudo desenvolveu e reuniu para 

melhor observação do mangue. 

O registro da extensão da floresta de mangue e a transcrição das espécies que a compõe 

representam por si mesmos uma informação importante, pois a identificação dessas espécies 

proporciona ao usuário da carta a possibilidade de pesquisar e aprofundar seus conhecimentos 

baseado na ampla bibliografia sobre o assunto já existente. Ademais, a lista das espécies não-

mangue expõe a diversidade florística do local, conforme o trabalho de ARASATO et al. (2015b). 

Um pouco abaixo do espaço dedicado à Legenda, são apresentadas as estimativas de 

biomassa por modelo de regressão utilizando imagens polarimétricas do RADARSAT-2. Tal 

como exposto na análise de área contínua, o intervalo considerado foi entre 130 Mg.ha-1 e 166,8 

Mg.ha-1, empregando como base o modelo de estimativa de biomassa FQ08_Biomassa 2 (Total) 

para o ano de 2010, bem como o intervalo 8,08 Mg.ha-1 a 60 Mg.ha-1, de acordo com o modelo 

FQ23_Biomassa 2 (Viva) para o ano de 2010. O intervalo de valores mais alto de biomassa indica 

a existência de um bosque bem desenvolvido, porém não necessariamente preservado1. O que, 

em parte, assegura que o bosque está bem desenvolvido é o fato do modelo de regressão estar 

bem alinhado com números elevados de DAP, Altura Média e Área Basal. 

Entretanto, para se diagnosticar o mangue como preservado, fez-se uso da amostragem 

de áreas com alto volume de biomassa para a extração da assinatura polarimétrica. Neste sentido, 

                                                      

1 Considera-se neste estudo como mangue preservado, não apenas um bosque bem desenvolvido, mas 

também com estruturas biofísicas harmônicas e homogêneas, aparentando progredir como uma unidade. 
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abriu-se uma seção de Assinatura Polarimétrica para avaliar comportamento polarimétrico das 

amostras de acordo com o intervalo de biomassa considerado, expondo para cada uma destas seu 

tamanho em número de pixels e sua respectiva altura do pedestal. 

A parte superior da referida seção na Figura 45 é dedicada às amostras do intervalo 

superior de biomassa. Foram recolhidas seis amostras em seis pontos de alta biomassa distribuídos 

na área de estudo, as quais estão referenciadas no mapa. Observa-se que todas as amostras 

extraídas de alto valor de biomassa apresentaram uma resposta co-polarimétrica compatível para 

uma floresta densa, de altura homogênea e preservada. As amostras 3, 5 e 6 registraram algum 

efeito que perturbou o topo do gráfico polarimétrico, mas nada significativo a ponto de se 

desconsiderar a amostra como preservada. 

O segundo intervalo considerou a biomassa entre 49 e 130 Mg.ha-1, o que representa boa 

parte da floresta de mangue de acordo com os modelos estimados. Percebe-se que as três amostras 

possuem repostas similares, ou seja, parcialmente polarizada e com topo do gráfico indicando um 

leve efeito de double-bounce, o que pode refletir um bosque com altura de árvores bem variada 

ou com densidade abaixo da média. 

O intervalo inferior de biomassa, entre 8 e 60 Mg.ha-1, pode indicar um mangue juvenil 

em desenvolvimento ou um mangue degradado. Não é possível ser conclusivo apenas observando 

os valores de baixo teor de biomassa. Para auxiliar o diagnóstico, recorreu-se à assinatura 

polarimétrica de seis amostras para seis locais distintos, como indicado no mapa. As três primeiras 

amostras apresentaram resultados similares, com alta resposta em double-bounce, o que sugere 

um cenário com árvores esparsas e substrato bem exposto, como foi observado nas Figuras 43 e 

44, que se referem às amostras 10 e 11, respectivamente. Este cenário indica um mangue 

degradado, que, portanto, requer uma intervenção investigativa para identificar o agente causador.  

As amostras 13, 14 e 15 não apresentaram o topo do gráfico tão separado quanto nas três 

anteriores. Isso significa que existe o registro de double-bounce, porém não indica um solo com 

o mesmo nível de exposição quanto nas amostras 10, 11 e 12. Também não é possível concluir 

que o mangue está em estágio de degradação, pois o topo do gráfico apontou uma leve tendência 

de continuidade, e isso revela uma cobertura de copa mais fechada com alguns espaços abertos. 

Contudo, pode-se afirmar que as amostras 13, 14 e 15 formam um bosque de altura ou distribuição 

irregular, o qual, em função disso, necessita de uma visita em campo para averiguação e 

certificação. 

Observa-se, ademais, que a ESEC da Guanabara envolve os bosques de mangues de maior 

biomassa de acordo com as estimativas apresentadas neste estudo. Talvez este seja o instrumento 
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legal que permitiu a conservação e preservação destes mangues, de tal forma que pode respaldar 

a criação de unidades de conservação em outros manguezais da costa brasileira. 

Ressalta-se, por fim, que a assinatura polarimétrica é uma análise independente do 

modelo de regressão e dados medidos em campo. Portanto, esta análise respalda os resultados 

obtidos pelo modelo de regressão. 
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Figura 45 – Mapa de sensibilidade ambiental a derrames de óleo baseado nas análises expostas neste estudo. 
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Capítulo 6 – Conclusões e Recomendações 

O propósito do presente trabalho foi analisar o potencial de imagens multitemporais e 

polarimétricas da banda C do sensor a bordo do RADARSAT-2 para modelar a estimativa de 

biomassa do manguezal da Área de Proteção Ambiental de Guapi-Mirim, para os anos de 2010 e 

2012. Foram quatro conjuntos de imagens com datas e ângulos de incidência distintos, onde as 

três primeiras foram obtidas nos dias 17 e 24 de novembro e 20 de dezembro de 2010, com 

ângulos de incidência de 27,91°, 31,44° e 42,56°, respectivamente, além da imagem do dia 20 de 

novembro de 2012 com 47,51° de ângulo de incidência. Os dados de campo registraram a 

estrutura do mangue em 34 estações no ano de 2010, das quais 17 foram ainda monitoradas em 

2011 e 2012. Com isso, foi possível estimar a biomassa de cada estação utilizando equações 

alométricas especificas de cada espécie de mangue encontrada na área de estudo. 

É necessário considerar que a floresta de mangue da APA de Guapi-Mirim é resultante 

de um processo histórico de intervenções antrópicas, que vai desde o desmatamento até a alteração 

de cursos de rios e canais. Os dados tabulares da estrutura de mangue refletem a variedade de 

características físicas existentes no local. Este contexto dificulta a elaboração de um modelo de 

biomassa. No entanto, o estudo mostrou que os dados polarimétricos considerados neste trabalho 

possuem pleno potencial para estimar biomassa área seca da floresta de mangue da APA de 

Guapi-Mirim. A imagem FQ08 conseguiu estimar valores de biomassa de até 166 Mg.ha-1, 

alcançando 75,94% de assertividade de acordo com o R2
pred. Por sua vez, a imagem FQ23 

apresentou um modelo de estimativa que variou entre 8,08 e 131,4 Mg.ha-1, com R2
pred superior a 

70%. A imagem FQ11 não obteve êxito nos modelos de estimativas devido às condições 

ambientais no momento do imageamento, quando houve um acúmulo de chuva de 55 mm nos 

dois dias antecedentes à passagem do satélite. Tal fato aumentou a umidade do solo e 

consequentemente, sua constante dielétrica, alterando a resposta polarimétrica registrada pelo 

sensor. Isso não significa que esta imagem se tornou inválida para a análise pretendida; porém, 

suas condições exigiriam um método de processamento de imagem dedicado, necessitando de 

outros parâmetros de calibração. A imagem FQ29 modelou sem sucesso a estimativa de biomassa 

utilizando dados de parâmetros estruturais monitorados no ano de 2012. Pode-se afirmar que as 

dezessete parcelas dispostas no monitoramento não foram suficientes para alcançar o modelo de 

biomassa esperado. Esta conclusão é baseada na alta variabilidade nos valores dos parâmetros 

medidos, além da baixa representatividade de número de parcelas (17) para todo o manguezal da 

área de estudo. 

Diante dos resultados, não foi possível afirmar que o ângulo de incidência exerce 

influência determinante no modelo de estimativa de biomassa. De todas as análises demonstradas, 
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apenas a decomposição de CLOUDE & POTTIER se mostrou mais sensível à mudança do ângulo 

de incidência. De forma geral, as imagens de menor ângulo de incidência registraram valores de 

entropia maiores do que as de maior ângulo de incidência. 

Faz-se a ressalva de que os modelos de estimativa de biomassa apresentados no estudo 

possuem a tendência de estar subestimados em relação aos valores de biomassa efetiva. Isso é 

decorrente do comportamento do pulso na Banda C que, ao encontrar um ambiente de floresta 

densa, suas interações ficam restritas, em boa parte, à copa das árvores e galhos principais. No 

entanto, as estimativas dispostas pelos modelos obtidos neste estudo são suficientes para elaborar 

estratégias de ação para preservação ou mitigação em áreas de menor biomassa. 

A análise de assinatura polarimétrica apresentou resultados importantes na caracterização 

física do bosque de mangue, pois os gráficos polarimétricos podem refletir certas condições 

estruturais em que a amostra extraída se encontra, tais como: floresta densa, floresta pouco densa 

com solo exposto, altura homogênea das árvores ou árvores com alturas destoantes. Tais 

assinaturas mostraram que podem auxiliar a interpretação do especialista sobre as condições 

físicas em que o mangue se encontra. 

Todos os procedimentos aplicados serviram como base para elaborar mapas de 

sensibilidade ambiental a derrames de óleo que incluem maior conhecimento sobre o mangue, 

considerando as espécies que o compõe e o modelo de estimativa de biomassa. Tiveram destaque 

as áreas de alto volume de biomassa, que podem indicar uma zona especial para preservação 

prioritária. Foram também reveladas as áreas de menor volume de biomassa, onde o mangue pode 

estar sofrendo alguma degradação ou se desenvolvendo com indivíduos mais jovens. O estudo 

mostrou que a assinatura polarimétrica pode ser útil para aferir se o mangue está com sua estrutura 

preservada ou degradada, e esta resposta serve como alerta para priorizar investigações adicionais. 

Salienta-se que as assinaturas são um recurso de diagnóstico florestal que pode ser aplicado 

independente do modelo de estimativa de biomassa. Ademais, os resultados demonstraram que a 

assinatura polarimétrica identificou um comportamento específico para cada intervalo de 

biomassa. Todavia, não é possível afirmar que esta interação está baseada em propriedades 

biofísicas de forma a constituir uma relação Biomassa vs Assinatura Polarimétrica. Para tal, ainda 

seriam necessários estudos complementares para certificar a validade da relação entre assinatura 

polarimétrica e biomassa. 

Todas estas informações sobre o mangue agregadas e organizadas em mapas de 

sensibilidade ambiental funcionam como um instrumento valioso não apenas no contexto de um 

plano de contingência da indústria do petróleo, mas também para os órgãos ambientais e 

fiscalizadores, que podem identificar fragilidades do mangue e, assim, tomar medidas mais 
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objetivas e pontuais para a solução de possíveis problemas. Ainda no âmbito dos órgãos 

ambientais reguladores e fiscalizadores, os procedimentos aqui propostos podem contribuir para 

o desenvolvimento de políticas de compensação ambiental, com respeito à estimativa da 

capacidade de absorção do CO2 pelos mangues. Tais iniciativas podem incentivar não apenas sua 

preservação, mas também sua expansão com práticas de plantio em bancos de lama na própria 

Baía de Guanabara ou em outros locais adequados. 

O presente estudo abriu um leque para o desenvolvimento de outros trabalhos, como, por 

exemplo, a modelagem dos parâmetros estruturais medidos em campo (DAP, Altura Média, Área 

Basal e Densidade), utilizando os próprios dados polarimétricos aqui expostos. Isso poderia 

aprofundar o que foi discutido nesta pesquisa. Seria igualmente benéfico o estudo de estimativa 

de biomassa envolvendo outros sensores, orbitais ou aerotransportados, polarimétricos ou 

altimétricos. Todos estes dados suplementariam o trabalho desenvolvido neste documento, 

beneficiando tanto a comunidade científica, órgãos ambientais e a indústria do petróleo, como 

também a população, pois colocariam à disposição técnicas e métodos cada vez mais apurados 

para a ampliação do conhecimento sobre ecossistemas costeiros. 
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