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Resumo

A manutenção dos ecossistemas florestais da Amazônia é, sem dúvida, de suma importância 

para preservação da biodiversidade do planeta. Utilizar e avaliar dados de última geração que for-

neçam informações sobre estes ecossistemas torna-se então fundamental para o gerenciamento dos 

mesmos. Projeto pioneiro realizado na década de 1970, o RADAM teve como objetivo levantar, a 

partir de imagens de RADAR obtidas na banda X, informações sobre os recursos naturais da Ama-

zônia. O avanço dos sistemas sensores baseados nas tecnologias de RADAR (Radio Detection and 

Ranging), com a introdução de plataformas capazes de imagear a superfície em comprimentos de 

onda maiores e em mais de uma polarização, trouxe uma nova perspectiva no campo de estudo 

destes recursos. 

Este trabalho emergiu a partir da constatação da necessidade, e possibilidade, de se obter 

informações mais precisas e atualizadas sobre o ambiente amazônico, levando em conta, inclusive, 

a velocidade das transformações que recaem sobre essa região. O objetivo primário do estudo foi 

analisar o potencial das imagens produzidas pelos radares de abertura sintética (SAR) nas bandas 

L e nas polarizações HH, HV e VV, na avaliação de tipologias vegetais da porção leste da Ilha de 

Marajó. Entendemos que essa pequena parcela do ambiente amazônico nos cede uma chave de pa-

drões de classificação que podem ser replicados em outras regiões da Amazônia Legal, ou mesmo, 

em novos projetos de mapeamento similares ao RADAM.

Os resultados obtidos por meio de análises das imagens de radar e através do estudo de 

diversas propostas de classificação fitogeográfica, evidenciaram um alto potencial de utilização 

destes recursos, bem como a possibilidade de avançarmos na escala de análise, produzindo mape-

amentos de maior detalhe e mais abrangentes do ponto de vista das classes vegetais. A tecnologia 

para incrementar o mapeamento da região amazônica, de forma mais criteriosa e precisa, já existe 

há algum tempo e está disponível às instituições nacionais. Dar esse salto, importantíssimo para o 

conhecimento, preservação e monitoramento daquele que é considerado hoje o bioma mais impor-

tante do mundo, só depende de uma mudança nos critérios e de uma atualização das ferramentas 

usadas até o momento.

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Classificação Vegetal; Cartografia Fitogeográfica;

Segmentação de Imagens SAR; Projeto RADAM, Amazônia.



Abstract

The maintenance of forest ecosystems in the Amazon is undoubtedly of great impor-

tance to the preservation of the planet’s biodiversity. The utilization and analysis of last gen-

eration data about these ecosystems become fundamental for their management. A pioneer 

project in the 1970 decade, the RADAM project had the objective of gathering information 

about Amazon natural resources from RADAR images obtained in the band X. The progress 

in sensor systems based on RADAR (Radio Detection and Ranging) technologies, with 

the introduction of platforms capable of imaging the surface in bigger wavelengths and in 

more than one polarization, brought a new perspective in the study area of these resources. 

This work emerged from the constatation of the need and possibility of obtaining more precise 

and updated information about the Amazon environment, inclusive considering the speed of the 

transformations that occur in this region. The primary objective of the study was to analyze the po-

tential of the produced images by Synthetic Aperture Radars (SAR) in bands L and in polarizations 

HH, HV and VV, for the evaluation of vegetal typology of the east portion of Marajo Island. We un-

derstand that this little portion of the Amazon environment gives us a key of classification patterns 

that can be reapplied in other regions of Legal Amazon, or even in new mapping projects similar to 

RADAM. The results obtained from radar images analysis and through the study of several propo-

sitions for phytogeographic classification evidenced a high potential for the utilization of these re-

sources, as well as the possibility of making progresses in the analysis scale, producing more detailed 

and comprehensive mappings from the point of view of vegetal classes. The technology to improve 

the mapping of Amazon region in a more criterious and precise manner has already existed for some 

time now and is available for national institutions. Making this leap, greatly important to knowl-

edge, preservation and monitoring of what is considered the most important biome in the world only 

depends on a change in criteria and an updating of the tools that have been used up to this moment. 

Keywords: Remote Sensing; Vegetal Classification; Phytogeographic Cartography; Segmenta-

tion of SAR images; RADAM Project; Amazon. 



Resumen

La manutención de los ecosistemas forestales del Amazona es, sin duda, de gran importancia 

para la preservación de la biodiversidad del planeta. Utilizar y evaluar datos de última generación 

que suministren informaciones sobre estos ecosistemas se torna entonces fundamental para el ge-

renciamento de los mismos. El proyecto pionero realizado en la década de 1970, el RADAM, tuvo 

como objetivo adquirir, a partir de imágenes de RADAR obtenidas en la banda X, informaciones 

sobre los recursos naturales del Amazona. El avance de los sistemas sensores basados en las tec-

nologías de RADAR (Radio Detection and Ranging) con la introducción de plataformas capaces 

de generar imágenes de la superficie en longitudes de onda mayores y en mas de una polarización, 

trajo una nueva perspectiva en el campo de estudio de estos recursos. Este trabajo surgió a partir de 

constatar la necesidad, y posibilidad, de obtener informaciones mas precisas y actualizadas sobre el 

ambiente amazónico, teniendo en cuenta, incluso, la velocidad de las transformaciones que recaen 

sobre esa región. El objetivo primordial del estudio fue analizar el potencial de las imágenes pro-

ducidas por los radares de abertura sintética (SAR) en la bandas L y en las polarizaciones HH, HV 

y VV, en la evaluación de topologías vegetales de la parte este de la Isla de Marajó. Entendemos 

que esta pequeña parte del ambiente amazónico nos da una clave de patrones de clasificación que 

pueden ser replicados en otras regiones del Amazona Legal, o incluso, en nuevos proyectos de ma-

peamento similares al RADAM. Los resultados obtenidos por medio del análisis de las imágenes 

de radar y através del estudio de diversas propuestas de clasificación fitogeográfica, evidenciaron 

un alto potencial de utilización de estos recursos, bien como la posibilidad de avanzar en la escala 

de análisis, produciendo mapeamentos de mayor detalle y mas globales desde el punto de vista de 

las clases vegetales. La tecnología para incrementar el mapeamento de la región amazónica, de 

forma mas cuidadosa y precisa, ya existe hace algún tiempo y esta disponible a las instituciones 

nacionales. Dar ese salto, importantísimo para el conocimiento, preservación y monitoriamento de 

aquel que es considerado hoy el bioma mas importante del mundo, solo depende de un cambio en 

los criterios y de una actualización de las herramientas usadas hasta el momento.

Palabras clave: Sensoriamento Remoto; Clasificación Vegetal; Cartografía Fitogeográfica;

Segmentación de Imágenes SAR; Proyecto RADAM; Amazona.
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1. A Amazônia e o mapeamento da paisagem

A Amazônia sempre esteve presente no imaginário do homem civilizado. Seja por suas 

lendas ou pela promessa de riqueza, desde há muito ela desperta a curiosidade humana e atrai, a 

cada dia, novos exploradores. Foi assim no passado, quando o colonizador europeu investiu uma 

série de empreitadas a fim de desvendar os mistérios desse enorme mar verde de vegetação.

Esse processo histórico de desbravamento da selva, apesar de trazer consigo alguns males 

inerentes à colonização européia como a destruição da paisagem e a violência contra os nativos, 

foi de grande importância na produção de conhecimento sobre a região.

Um dos primeiros a enfrentar os desafios da selva foi Francisco de Orellana em 1541 que, 

associado a Francisco Pizarro, então governador de Quito, Equador (BRANCO, 1989, p. 19), 

iniciou uma expedição em busca de riquezas, descendo as nascentes dos rios que hoje formam 

o Rio Amazonas. No entanto, foi somente em 1637, com a expedição de Pedro Teixeira, que 

as descrições do universo amazônico ganharam um formato mais apropriado. Acompanhado das 

descrições do Padre Cristobal de Acuña, os registros dessa expedição traziam detalhes sobre a 

hidrografia da região, bem como da paisagem e dos costumes indígenas (BRANCO, 1989, p. 22). 

A vinda do naturalista alemão Alexander Von Humbolt, entre os séculos XVIII e XIX, marcou uma 

nova etapa na descrição da paisagem amazônica. Humbolt foi quem sugeriu, junto com Bonpland, 

a denominação de Hiléa para esse domínio vegetal (HUECK, 1972, p. 5).

Apesar de ter visitado o Brasil durante essa época, os trabalhos de Humbolt foram mais 

extensos nos países vizinhos: Venezuela, Colômbia e Peru. Segundo Branco (1989) “Humbolt 

encontrou dificuldades e sérias restrições de ordem política para sua exploração em terras brasileiras” 

(BRANCO, 1989, p.23). A situação viria a melhorar com a chegada de outro naturalista alemão. Carl 

F. F. Von Martius desenvolveu pesquisas em várias partes do território brasileiro além da Amazônia e 

produziu uma rica descrição da vegetação que foi publicada em seu livro Flora Brasiliensis. Também 

devemos a ele a elaboração do primeiro mapa fitogeográfico do Brasil (JOLY, 1970, p. 3), onde o 

território brasileiro é dividido em 5 províncias naturais: Naiades (domínio da floresta amazônica); 

Hamadryades (domínio das caatingas); Dryades (domínio das matas atlânticas); Oreades (domínio 

dos cerrados); e Napaeae (domínio das matas de araucária e dos campos sulinos). As pesquisas de 

Martius foram importantes pelo pioneirismo em relacionar, no Brasil, a fisionomia florística de cada 

região às condições geológicas, pedológicas e climatológicas das mesmas. Seus estudos serviram de 
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base para uma série de outras classificações, dentre elas as de Gonzaga de Campos (1926), Sampaio 

(1940), Andrade-Lima e Veloso (1960), Rizzini (1979), Veloso & Góes-Filho (1982) e Eiten (1983). 

Em 1992 o IBGE lançou uma nova classificação da vegetação brasileira denominada “Classificação 

da Vegetação Brasileira, adaptada a um Sistema Universal” (IBGE, 1992, p. 9).

Após Von Martius vários outros exploradores estiveram em território brasileiro  incluindo 

Alfred Russell Wallace, um dos pais da teoria evolucionista junto com Darwin. No entanto, foi 

somente na década de 1970 que a Amazônia passaria por um de seus mais minuciosos estudos a 

partir do projeto do Projeto RADAM. Talvez não haja, até os dias de hoje, um trabalho que tenha 

trazido um rol tão volumoso de conhecimentos. 

O Projeto RADAM foi um dos maiores projetos de mapeamento do território nacional 

realizado pelo governo brasileiro. Iniciado em 1970, ele foi concebido para realizar um 

levantamento integrado de recursos naturais da Amazônia brasileira utilizando um sensor RADAR 

aeroembarcado conhecido como SLAR (Side Looking Airborne Radar) ou Radar de Visada Lateral. 

A escolha desse instrumento deveu-se, principalmente, à possibilidade de transpor uma barreira 

natural à observação aérea, comum em toda Amazônia: as nuvens.

Esse levantamento foi realizado por um imageador GEMS (Goodyear Mapping System 

1000), embarcado numa aeronave Caravelle. As imagens foram obtidas na banda X, polarização 

HH, com comprimentos de onda de 3 cm e freqüências entre 8 e 12,5 GHz. Os bons resultados 

obtidos com este sensor fizeram com que o projeto fosse expandido, em 1975, para todo o território 

brasileiro, passando a se chamar RADAM BRASIL (ESCOBAR et al., 2005).

A partir da interpretação de 555 mosaicos semicontrolados dessas imagens de RADAR 

na escala 1:250.000 e de um extenso trabalho de campo, foram gerados uma série de produtos 

cartográficos com informações sobre a geologia, a geomorfologia, a pedologia e a vegetação. O 

grande mérito desse trabalho foi fazer um levantamento informações de características geográficas 

do território brasileiro que, até então, não existia. 

Com o surgimento de produtos de sensoriamento remoto com alta resolução espacial e, 

principalmente, espectral, uma nova frente de ação nos estudos fitoecológicos foi aberta não só 

pela alta tecnologia que estes insumos agregavam mas, também, pela necessidade de se estudar 

mais detalhadamente os ecossistemas naturais em razão das grandes transformações que o meio 

ambiente passou a sofrer (KUPLICH, 2003). 
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A possibilidade de se fazer isso com imagens de RADAR, em razão das características da 

Amazônia, traz uma nova perspectiva para os estudos dos produtos de sensoriamento remoto e isso 

se deve basicamente às melhorias na resolução espacial desses dados e ao incremento de bandas 

com maior comprimento de onda, o que facilita tanto a transposição da atmosfera como a da copa 

das árvores em situações específicas.
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2. objetivos

2. 1. objetivo geral

 Elaborar um sistema de classificação da vegetação da porção leste da Ilha de Marajó 

(Figura 01), partindo da mesma base estabelecida dentro do Projeto RADAM, mas utilizando, 

agora, as imagens de RADAR produzidas pelo sensor SAR transportado pelas aeronaves R 99B 

do Sistema de Proteção da Amazônia-SIPAM, que talvez seja,  atualmente, um dos principais 

insumos disponíveis para o mapeamento da região amazônica.

2. 2. objetivos específicos

- Avaliar o potencial das imagens SAR/SIPAM (Bandas X-HH, L-VV, L-VH, L-HV e L-HH) 

na identificação de unidades fitoecológicas no leste da Ilha de Marajó no Estado do Pará;

- Elaborar chaves de interpretação nas imagens SAR/SIPAM (Bandas X-HH, L-VV, L-VH, 

L-HV e L-HH) que possam ser utilizadas no estudo de fitofisionomias;

- Avaliar a possibilidade de se implementar procedimentos de classificação do uso da terra com 

algoritmos matemáticos baseados na segmentação das imagens e na inteligência artificial;

- Avaliar a possibilidade de se expandir procedimentos de classificação do uso da terra para 

outras áreas da região amazônica.
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Figura 01
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3. A importância do estudo do ambiente amazônico com sensores microondas

 A manutenção dos ecossistemas florestais da Amazônia é de suma importância para a pre-

servação da biodiversidade. Utilizar e avaliar dados de última geração que forneçam informações 

sobre estes ecossistemas é fundamental para o gerenciamento dos mesmos (NEEF et al., 2005). 

Os radares tem uma grande importância nisso, pois, no ambiente amazônico, o uso de imagens 

geradas por sensores óticos é extremamente prejudicado pela nebulosidade enquanto que os rada-

res, por operarem na faixa das microondas, conseguem produzir imagens praticamente livres de 

nuvens, névoa e outras interferências, o que os tornam uma ferramenta de grande utilidade para 

mapear áreas da floresta (LECKIE e RANSON, 1998). Em determinadas situações podem forne-

cer informações que estejam abaixo da copa das árvores (KUPLICH, 2003). Uma característica 

importante vinculada a estes sensores é a possibilidade de se distinguir uma variedade de alvos na 

superfície em razão do ângulo de incidência e das diferentes polarizações em que a onda é emitida 

pela antena do RADAR. Isso se deve principalmente às características eletromagnéticas, à forma 

geométrica e à rugosidade da cena imageada (FERNANDES et al., 1998). A vegetação, por exem-

plo, tem um alto poder de interferência no sinal do RADAR, uma vez que é capaz de provocar 

sensíveis alterações nos índices de retroespalhamento (JENSEN, 2000). 

Outra questão que nos interessa é a geração de informações atualizadas e com maior grau de 

detalhamento a respeito desses ecossistemas. De acordo com Ab´Saber (2004) a Amazônia sem-

pre sofreu com o uso de uma cartografia inadequada. O uso de cartas e mapas em escala pequena 

promoveu um verdadeiro desastre numa variedade de nichos de importância ecológica e econô-

mica. O uso de uma cartografia de maior detalhe é fundamental na condução das políticas do uso 

da terra na região. A maioria dos trabalhos sistemáticos realizados na década de 1970, há cerca de 

30 anos, foi publicada em escalas pequenas. O produto final do Projeto RADAM foi publicado na 

escala 1:1.000.000, o que sempre limitou o uso destas bases em estudos mais detalhados (NOVO 

e COSTA, 2005). 

Para Ab’Saber (2004) “a cartografia especializada produzida pelo Projeto RADAM em rela-

ção à totalidade do espaço amazônico possui excepcional importância científica e técnica. É fora 

de dúvida, porém, que os produtos cartográficos setoriais do Projeto RADAM tenham de ser rea-

valiados e atualizados todas as vezes em que se pretende elaborar documentos de maior precisão, 

em escala adequada, para fins de planejamento regional amazônico” (AB´SABER, 2004, p. 19).
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As próprias imagens de RADAR geradas dentro Projeto RADAM BRASIL, na banda X, 

diferem dos insumos que hoje dispomos, em comprimentos de onda maiores (Banda L multipo-

larizada e Banda P). Essa característica permite que possamos obter informações diferenciadas 

da superfície, em escala de detalhe, em torno de 1:25.000. O lançamento de novas plataformas 

orbitais, como ALOS e RADARSAT-2 que operam na faixa das microondas também traz novas 

possibilidades de mapeamento. Como conclui Leberl (1998) há um montante de dados sendo pro-

duzidos à espera de uma análise inteligente. 

 Assim, a escolha da Ilha de Marajó como área de estudo se deve à possibilidade de encon-

trarmos na área diversas formações vegetais que se distribuem ao longo da Amazônia Legal como 

a vegetação de Manguezal, de Cerrado, de Floresta Ombrófila Densa e de Vegetação Secundária, 

ou seja, aquela alterada pelo homem. A concentração de mosaicos dessas fitofisionomias na borda 

Leste da ilha permite que possamos realizar um mapeamento amplo, numa área relativamente 

pequena, fato que nem sempre é possível, principalmente num território de grandes de dimensões 

como o da Amazônia. Outra razão que nos impele a trabalhar com essa área é o fato dela ter sido 

recentemente imageada, por meio de sensores RADAR, com a aeronave R 99B do SIPAM, no final 

do ano de 2006.

Também temos de destacar a questão ambiental que está diretamente envolvida. Trata-se 

de um importante complexo ecológico que, devido à sua consolidação recente, apresenta grande 

fragilidade natural. Green et al. (2009) lembra que as imagens de sensoriamento remoto podem 

prover uma base de dados única e robusta para entender processos de mudança da cobertura da 

terra por uma gama de extensões e durações temporais.  Na Ilha de Marajó, essa técnica ganha 

mais importância uma vez que não só os processos humanos são capazes de produzir alterações no 

meio, num curto espaço de tempo. França e Souza Filho  (2003) registraram, a partir de imagens 

dos sensores LANDSAT 5 TM e LANSAT 7 ETM+, uma erosão de 1.249.628 m2 de terrenos 

costeiros, entre os anos de 1965 e 2001. Levando-se em conta que tais áreas fazem parte de um 

ecossistema variado em termos de suporte ecológico e constituição biótica (AB´SABER, 2006) e 

que as formações florestais constituem uma defesa natural contra a erosão, a vegetação assume um 

papel de suma importância no que diz respeito a manutenção do equilíbrio ambiental da Ilha dado 

a força de atuação dos fenômenos geomorfológicos. 

A região também possui várias singularidades como a presença de campos cerrados que, de 

acordo com Hueck (1972), recobrem mais de 18.000 Km2 da metade oriental do Marajó. Apesar de 
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já haver interferência humana em várias partes de seu território, uma vez que ali é praticada a pe-

cuária extensiva, a ilha ainda mantém preservada grande parte de suas características naturais. Em 

parte isso é explicado pelo isolamento a que a região foi submetida durante anos. Como a intensida-

de das forças de integração acaba produzindo uma ocupação desordenada do território, sem permi-

tir que haja uma prevenção de impactos (BECKER, 1982), o mapeamento em detalhe serve como 

instrumento de apoio às próprias políticas públicas, principalmente quando se trata de zona costeira 

que é definida na Constituição Federal como um “Patrimônio Nacional” (MORAES, 1999).
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4. o RADAR e suas aplicações nas ciêncas da Terra

A palavra RADAR é um acrônimo para a expressão Radio Detection and Ranging. Os 

radares operam na faixa de microondas do espectro eletromagnético, naquelas regiões que estão 

além do visível e do infra-vermelho. As imagens consideradas de RADAR são aquelas que in-

cluem os comprimentos de onda entre 1 milímetro e 1 metro. “Comprimentos de onda maiores 

(baixas freqüências) são destinados à comunicação e à navegação, entre outros” (HENDER-

SON e LEWIS, 1998, p. 02)

O RADAR é um sensor conhecido como ativo, ou seja, ele transmite um sinal de energia 

que, ao iluminar o terreno e retornar à antena, grava ou mede as respostas emitidas por um alvo 

na superfície. Em razão disso, os radares independem da energia emitida pelo sol e podem ima-

gear a terra tanto de dia como de noite. Isso nos possibilita obter dados por vinte e quatro horas 

ininterruptas. Por trabalhar na região das microondas, o RADAR também permite que haja 

maior penetração do sinal (grau de atenuação), especialmente através da atmosfera. As imagens 

de RADAR dificilmente são afetadas por nuvens ou fumaça e, por esta razão, são geradas, salvo 

exceções, em quaisquer condições climáticas. 

Essa liberdade de obter informações, independente da luz do sol e das condições de nebu-

losidade, é, talvez, a mais importante das características dos sensores de microondas ativos, o 

que o torna um poderoso instrumento de análise da paisagem para as ciências da terra. 

Imagens de RADAR, diferente daquelas geradas por sensores óticos na região do visível 

e do infravermelho, correspondem a um comprimento de onda e uma freqüência específicos e 

não a um intervalo do espectro eletromagnético (Figura 02). No entanto nos referimos a elas da 

mesma maneira que nos referimos a uma faixa multiespectral, identificando-as como bandas. A 

diferença é que, ao invés dessas bandas ganharem o nome em função da região correspondente 

(azul, verde, infravermelho), elas recebem o nome de letras (X, C, L), que correspondem ao 

comprimento de onda exato a partir do qual elas foram geradas. Essa correspondência alfabética 

aos comprimentos de onda de RADAR é relativamente padronizada, pelo menos, no caso dos 

principais sensores de uso civil que operam atualmente.
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Figura 02 - Espectro eletromagnético ebandas da região de microondas (FREitAS et al., 2007)

4. 1. A evolução dos sistemas de RADAR 

O uso de imagens de RADAR pode ser considerado algo relativamente novo na prática do 

sensoriamento remoto, em comparação com o uso de fotografias aéreas. Aplicações civis, de ima-

gens de RADAR em geociências, têm sido largamente investigadas desde 1960.

Entretanto, a história da exploração e do estudo da reflexão de ondas de rádio nos remete 

a épocas mais longínquas, mais precisamente ao século XIX, quando o físico britânico James 

Clerk Maxwell, a partir de um conjunto de estudos anteriores, entre eles os de Michael Faraday  

(WOODHOUSE, 2006), demonstrou em 1864 que as forças elétricas e magnéticas são dois as-

pectos diferentes do mesmo fenômeno: o eletromagnetismo. Maxwell mostrou que os campos 

elétrico e magnético atravessam o espaço sob a forma de ondas, à velocidade da luz, o que tam-

bém era, para ele, uma forma de radiação eletromagnética. À medida que o campo elétrico oscila 

produz uma oscilação no campo magnético e assim, sucessivamente, um campo sempre é afetado 

por uma perturbação em outro. As conclusões de Maxwell trouxeram uma contribuição significa-

tiva para o estudo das microondas, pois foi a partir dos relatos de Maxwell que o físico Heinrich 

Hertz comprovou, em 1888, a existência da radiação eletromagnética a partir de um aparelho 

que emitia ondas de rádio. No entanto, tais estudos viriam ao longo do tempo transformar o sen-

soriamento remoto como um todo. Para Woodhouse (2006), Maxwell pode ser considerado um 
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dos pais do sensoriamento remoto pois publicou sua teoria das ondas eletromagnéticas dez anos 

antes do francês Gaspard-Felix Tournachon obter a primeira fotografia aérea a bordo de um balão 

(WOODHOUSE, 2006).

Com o passar dos anos, a energia eletromagnética passou a ser utilizada nos mais variados 

campos da Ciência. Em 1899, o italiano Guglielmo Marconi obteve, pela primeira vez, sucesso na 

transmissão de informações sem fios através de uma antena e fez com que as microondas fossem 

largamente utilizadas nas comunicações. No entanto, o conhecimento das microondas propiciou 

um alcance muito mais abrangente da ciência no que diz respeito a esse tema.

Já no início do século XX, Hertz realizou experimentos e mostrou que reflexões podiam 

ser recebidas de objetos metálicos e não metálicos (ULABY et al., 1986 apud HENDERSON 

e LEWIS, 1998).  Seguindo o mesmo caminho, Nikola Tesla e Christian Hulksmeyer também 

conceberam a possibilidade de se trabalhar com a localização de objetos a partir da recepção do 

eco. O segundo, inclusive, recebeu, em 1904, a patente pelo desenvolvimento de um detector de 

obstáculos a partir de ondas de rádio (WOODHOUSE, 2006). Em 1922, Taylor e Young, utili-

zando-se de um transmissor e um receptor de microondas, descobriram que a distância de uma 

embarcação em alto mar poderia ser determinada por meio de ondas de rádio, o que despertou um 

grande interesse nessa tecnologia para o uso militar (JENSEN, 2000). Em 1935, eles combinaram 

o transmissor e o receptor no mesmo instrumento, permitindo a disseminação dessa técnica na 

navegação e na localização de alvos. Nessa época os experimentos com RADAR já aconteciam 

em outras partes do mundo como na Alemanha e na União Soviética (JENSEN, 2000), mas foi 

na Grã-Bretanha, a partir das experiências de Robert Watson-Watt (LIMA, 1995), que o sistema 

nasceu oficialmente. 

Watson-Watt trabalhava na Força Aérea Britânica desenvolvendo técnicas de localização 

de tempestades por meio de ondas de rádio e descobriu que a partir da medição do intervalo de 

tempo entre um pulso de energia transmitido por uma antena e outro recebido, poderíamos aferir 

a distância da tempestade. Para obter sucesso nessa experiência, Watson-Watt utilizou uma antena 

direcional, ou seja, que emitia os pulsos numa direção preferencial. Em 1925, ele recebeu a patente 

do que ficou conhecido como Radio Detecting and Ranging (WOODHOUSE, 2006).

Com o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial os radares passaram a ser utiliza-

dos, quase que exclusivamente para fins militares. No entanto, sua utilização durante o confronto 
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mundial muito contribuiu para o desenvolvimento desta tecnologia, ainda que o uso do RADAR, 

durante esse período, estivesse restrito à localização de tempestades, aeronaves e embarcações 

(PPI1) .

Os radares imageadores só entrariam em cena cerca de duas décadas após o fim da Segunda 

Guerra. Até então, o sensoriamento remoto da superfície terrestre ficaria restrito às imagens foto-

gráficas produzidas a bordo de aviões.

A primeira proposta de radar imageador veio com o SLAR ¬- Side-Looking Airobone Ra-

dar – ou Radar de Visada Lateral. Os experimentos começaram na década de 1950 e sempre se 

restringiram a área militar. Dois tipos de tecnologia foram empregados: o RAR (Radar de Aber-

tura Real) e o SAR (Radar de Abertura Sintética). Há uma diferença básica entre os dois: o RAR 

utiliza uma antena de tamanho fixo, fazendo com que a área imageada seja observada uma única 

vez e a visada seja limitada ao tamanho da antena; o SAR também utiliza uma antena fixa, porém, 

“simula”, eletronicamente, uma antena muito maior, definida pela locomoção da aeronave. Assim, 

uma antena de 11 metros numa plataforma orbital pode simular uma antena de 15 km (JENSEN, 

2000). Na prática, ele consegue isso imageando uma determinada área da superfície mais de uma 

vez a partir do efeito Doppler2. 

Os primeiros experimentos com SLAR foram realizados com o apoio de plataformas aero-

transportadas. A partir das décadas de 1960 e 1970, eles passaram a ser largamente utilizados no 

levantamento de recursos naturais e possibilitaram o mapeamento de regiões onde a cobertura de 

nuvens praticamente inviabizava o imageamento (HENDERSON e LEWIS, 1998, WOODHOU-

SE, 2006).

É importante lembrar que a expressão SLAR (Radar de Visada Lateral) também é muito uti-

lizada na literatura para descrever os radares do tipo RAR (Radar de Abertura Real), porém, uma 

vez que o SAR (Radar de Abertura Sintética) também pode ser um SLAR, considera-se a segunda 

expressão RAR mais descritiva e menos ambígua (ULABY et al., 1982 apud RAINEY, 1998).

1 PPI (plan-positition indicator): tipo de RADAR de varredura circular desenvolvido para localizar objetos a partir 
do efeito Doppler. Servia para localizar aeronave, embarcações e para previsão do tempo.
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4. 2. Características dos sistemas imageadores por RADAR

Os radares são sensores geralmente compostos por uma antena transmissora, um receptor, 

um modulador, um processador e um registrador (NOVO, 1992; RAINEY, 1998; FREITAS et al., 

2007).

A antena é responsável pela transmissão da energia que ilumina a cena e pela recepção da 

energia refletida dos alvos na superfície. A energia é transmitida em pulsos de comprimento de 

onda e freqüência específicos, a intervalos regulares. O eco dessa energia enviada perpendicular-

mente à superfície é então refletido de volta à antena e permite o registro da informação. O sis-

tema estabelece mecanicamente uma sincronização para que a antena possa transmitir e receber 

energia ao mesmo tempo, o que ocorre graças à presença de um dispositivo chamado circulador 

(RANEY, op. cit.). Os dados coletados pelo receptor são, então, amplificados e modulados para 

que as diferenças de fase possam ser processadas e registradas na forma de imagens. Essas ima-

gens são resultado das diferenças de eco do sinal emitido (NOVO, 1992). Segundo Lima (1995), 

“dois parâmetros são de suma importância na formação da imagem: a distância do alvo em rela-

ção à antena e a intensidade do sinal refletido” (LIMA, 1995, p. 22). Ou seja, é importante lem-

brar que a capacidade de uma antena de radar iluminar a superfície é proporcional à potência do 

sinal que ela emite e nem toda energia refletida é captada pela antena quando retorna em direção 

a ela. Isso pode ser melhor entendido na expressão proposta por Ulaby et al. (1986):

Energia
recebida

Energia por
unidade de área

no alvo

Área de
espalhamento
efetivo do alvo

Perda de
espalhamento do

Sinal re-erradiado 

Área efetiva
de recepção
da antena

= X X X

A combinação destas variáveis definem aquilo que conhecemos como a equação do 

RADAR (Ulaby op. cit):

Pr
Pt . Gt . σ . At 

Pr = energia recebida;
Pt = potênica transmitida;
Gt = ganho da antena na direção do alvo;
σ = espalhamento efetivo 
       (seção transversal do alvo),

R  = distância do alvo 
        em relação à antena;
At = àrea de recepção da antena.

(4π)2 . R4 
=
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O eco emitido pelos alvos da superfície é conhecido como retroespalhamento, trata-se da 

energia que é espalhada em direção à antena de RADAR (KUPLICH, 2003). No sistema sensor 

o retroespalhamento é influenciado pelo comprimento de onda, pela freqüência, pela polarização, 

ângulo de incidência, azimute de visada e pela resolução espacial. Na superfície terrestre o que 

condiciona o retroespalhamento são a rugosidade da superfície, a constante dielétrica e a orienta-

ção e geometria dos alvos (KNUST et al. 2007). Quando o espalhamento da energia emitida pelo 

RADAR é causado pelas características superficiais de um objeto ele é chamado de retroespalha-

mento de superfície. Por outro lado, quando a energia penetra e se espalha múltiplas vezes dentro 

de um volume difuso, como o interior de uma floresta, o espalhamento é freqüentemente chamado 

de retroespalhamento de volume (JENSEN, 2000).

O comprimento de onda talvez seja a característica mais importante de uma imagem gera-

da por RADAR. Ele é representado por letras (Tabela 01) e sua variação permite que diferentes 

objetos na superfície ganhem maior ou menor detalhamento.  Imagens obtidas nas bandas L e P, 

por exemplo, são capazes de fornecer informações sobre aquilo que está abaixo do dossel, ou seja, 

permitem que possamos estudas aspectos biofísicos de uma determinada parcela da floresta.  Por 

esta razão são fortemente influenciadas pela interação das ondas com os troncos das árvores. Nos 

comprimentos de onda mais curtos, como as bandas C e X, as ondas interagem, de uma maneira 

geral, com as partes superiores das copas das árvores (Tabela 02). A interação com um número 

variado de objetos, como galhos, troncos, folhas e até a superfície, tende sempre a produzir um 

aumento do retroepalhamento  por conta da própria natureza rugosa deste tipo de alvo, o que, al-

gumas vezes, dificulta a individualização de diferentes tipos de formações florestais (Figura 03).

Tabela 1 - Bandas de RADAR e suas freqüências

Fonte: JENSEN, 2000.

Banda

Ka

K

Ku

X

C

S

L

P

Comprimento de onda em cm

0,75 - 1,18

1,19 - 1,67

1,67 - 2,4

2,4 - 3,8

3,9 - 7,5

7,5 - 15,0

15,0 - 30,0

30,0 - 100

Freqüência em GHz

40,0 - 26,5

26,5 - 18,0

18,0 - 12,5

12,5 - 8,0

8,0 - 4,0

4,0 - 2,0

2,0 - 1,0

1,0 - 0,3



Contribuição ao estudo da vegetação da porção leste da Ilha de Marajó 15 

A alteração do sinal de resposta de um alvo em solo, provocado pelo aumento da rugosi-

dade, também ocorre nas imagens multiespectrais. É o que acontece, por exemplo, com aqueles 

objetos que se comportam como uma superfície euclidiana. A diferença é que nas imagens de 

RADAR, na maioria das vezes, isso não só reflete a característica de um objeto, mas também, do 

que está abaixo dele.

Figura 03 - Comportamento do retroespalhamento do sinal do RADAR numa floresta: A) interação com os troncos;
B) interação solo e tronco; C) interação com o solo; D) interação copa e solo; E) interação com a copa (LECKiE e 
RANSON, 1998).

A B

B C

D
C

E

Por exemplo, quando o substrato da floresta é coberto por água, a superfície funciona como 

um espelho e aumenta a reflexão do sinal, fazendo com que o interior da floresta tenha um com-

portamento similar ao de áreas urbanas. É sempre importante lembrar que obtenção de informa-

ções mais próximas ao solo, depende muito da estrutura da floresta, como a densidade da copa, 

por exemplo (LECKIE e RANSON, 1998). 

Tabela 2 - Comportamento das principais componentes de alvos florestais
em diferentes comprimentos de onda

Fonte: LE TOAN apud KUPLICH, 2003.

Banda

Principal fonte de

retroespalhamento

X C L P

Folhas
Folhas e galhos

pequenos
Galhos Galhos e troncos
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Figura 04 - Componentes de uma onda eletromagnética. O plando de polarização é definido pelo campo elétrico 
(Raney, 1998)

Uma onda possui um campo elétrico e outro magnético que são perpendiculares entre si. A 

direção na qual oscilam esses campos, num determinado espaço de tempo, define a polarização, 

que pode ser linear, circular ou elíptica. A polarização é linear quando a direção do campo elétri-

co varia segundo uma reta (FREITAS et al., 2007). Ela pode ser horizontal ou vertical. Se uma 

onda é transmitida ou recebida no mesmo plano da superfície, é dita como horizontalmente pola-

rizada. Quando ela é transmitida ou recebida num plano perpendicular à superfície, é dita como 

verticalmente polarizada (KUPLICH, 2003). Vários tipos de polarização podem ser registrados 

por uma antena de RADAR: quando a energia é transmitida e recebida no sentido horizontal, a 

polarização recebe o nome de HH; quando o mesmo acontece no sentido vertical, recebe o nome 

de VV. Quando a polarização é transmitida numa orientação e recebida em outra, recebe o nome 

de “polarização cruzada”, sendo HV, para transmissão no sentido horizontal e recepção no verti-

cal e VH para transmissão no sentido vertical e recepção no horizontal. Os radares imageadores 

trabalham, usualmente, com polarização linear. Quando operam com mais de uma polarização 

são chamados multipolarizados. Outra questão que diz respeito à polarização é a polarimetria. 

Alguns sistemas RADAR têm a capacidade de guardar as informações de fase das ondas que 

retornam do alvo em tempos distintos. Essa capacidade é muito importante, pois permite que os 

radares meçam diferentes distâncias na superfície em relação à plataforma de imageamento. Os 

sistemas capazes de armazenar as informações de fase são chamados de polarimétricos. Muitas 

vezes essas características são confundidas, nem todo RADAR que trabalha com várias polariza-

ções, multipolarizado, é um RADAR polarimétrico.
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A polarização também se destaca por ser um parâmetro que possui uma relação direta com 

alvos imageados na superfície. Quando o plano de polarização da energia transmitida pela ante-

na do RADAR é paralelo ao plano das formas dominantes num terreno, mais forte é o sinal de 

recepção. Por exemplo, numa área onde predominam as formas verticais, mais forte é o sinal de 

resposta na polarização VV (LEWIS E HENDERSON, 1998). Nesse caso também predomina o 

retroespalhamento superficial. Superfícies ou objetos que têm um alto poder de espalhar o sinal 

são capazes de despolarizar a onda incidente fazendo com que ela retorne à antena em outra po-

larização. É o que acontece, por exemplo, em áreas florestadas com diferentes estratos arbóreos, 

quando imageadas em comprimentos de onda maiores. Áreas cobertas por vegetação apresentam 

um alto grau de despolarização devido ao retroespalhamento volumétrico que ocorre na copa das 

árvores, em razão da presença de galhos e folhas. Nas imagens geradas em polarização cruzada, 

esses alvos freqüentemente aparecem em tons mais claros (LEWIS E HENDERSON, 1998).

Figura 05 - Representação de duas ondas linearmente polarizadas. A antena do RADAR também pode enviar ondas 
num sentido e recebê-las em outro sentido (JENSEN, 2000).
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Outros parâmetros que têm grande importância nos sistemas de RADAR são aqueles refe-

rentes à geometria de imageamento e à geometria da imagem. 

A geometria de imageamento inclui a direção de azimute da aeronave, a direção de alcan-

ce ou de visada, o ângulo de depressão e o ângulo de incidência (esse último o parâmetro mais 

importante visto que sua escolha tem influência direta nas identificações de determinadas feições 

no terreno).

Figura 06 - Parâmetros que compõem a geometria de imageamento num SAR. A letra D corresponde ao tamnaho 
físico da antena enquanto as variação de (a) a (g), incluindo D representam a o tamanho da antena sintetizado. 
(JENSEN, 2000)

A direção de azimute diz respeito ao sentido do vôo, a direção na qual a aeronave se desloca. 

A direção de alcance ou de visada é aquela que é perpendicular à direção de azimute e caracteriza 

o sentido na qual a cena é iluminada. Esse parâmetro exerce, freqüentemente, grande influência 

sobre a interpretação das imagens de RADAR. O destaque ou a supressão de feições na superfície 

dependem diretamente da escolha dessa orientação. Objetos que aparecem brilhantes numa ima-

gem podem ser imperceptíveis em outra produzida em outra direção de visada (JENSEN, 2000). 
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O ângulo de incidência é aquele formado entre o pulso incidente da energia eletromagnética 

e uma linha perpendicular à superfície da terra. Ele é igual ao ângulo de reflexão e determina o 

tipo de interação que ocorre entre a onda e os objetos na superfície. Conjugado à altura do vôo, 

ele também tem grande influência sobre a resolução espacial da imagem. Ângulos de incidên-

cia elevados determinam uma maior quantidade de área imageada para um objeto (KUPLICH, 

2003). O ângulo de incidência é complementado por outro ângulo, o de depressão, que é formado 

entre a linha horizontal, que está no nível da antena na aeronave e o raio de energia incidente. 

Figura 07 - Representação gráfica do ângulo de incidência (LEWiS e HENDERSON, 1998 apud JENSEN, 2000)

Como podemos ver na Figura 06, a geometria de imageamento tem implicações diretas 

na geometria das imagens, em especial sobre as dimensões do pixel numa imagem. Diferen-

temente dos sensores óticos, que imageam a Terra no Zênite, os radares iluminam a superfície 

lateralmente. Por conta disso a resolução da célula que representa o terreno é controlada por dois 

parâmetros: o comprimento da antena e a intensidade do pulso (LILLESAND e KIEFER, 1979). 

A resolução vinculada ao comprimento da antena é a chamada resolução de azimute. Ela recebe 

esse nome por que diz respeito ao tamanho do pixel no sentido da direção do vôo. Por ser de-

pendente do tamanho da antena, ela terá diferenças do RAR para o SAR. A resolução de alcance 

é determinada pela intensidade do pulso de energia eletromagnética que a antena emite. Quanto 

mais próximo está o alvo da antena, menor é o ângulo de depressão e, por conseqüência, menor 

é a resolução espacial. 

As características da superfície, como não poderia ser diferente, também exercem grande 

influência sobre as imagens de RADAR. Dentre as mais importantes estão a rugosidade e as 

propriedades elétricas do alvo. A rugosidade, que é condicionada pelo comprimento de onda e 
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pelo ângulo de incidência, determina o comportamento padrão de reflexão dos alvos na superfí-

cie e, por conseqüência, a magnitude do retroespalhamento. As formas de reflexão mais comuns 

nas imagens de RADAR são: a do tipo especular, quando energia eletromagnética é refletida no 

sentido oposto ao da antena; difusa, quando a energia é refletida em todas as direções; e de canto, 

quando superfícies lisas, adjacentes, enviam o sinal de volta à antena em ângulos próximos ao de 

incidência. Esse tipo de reflexão resulta em reflexões muito intensas e é geralmente comum em 

áreas urbanas, com muitas edificações.

Figura 08 - A reflexão das ondas de um RADAR em várias superfícies (LiLLESAND e KiEFER, 1979)

As propriedades elétricas também determinam a intensidade do sinal de retorno de um RA-

DAR. O parâmetro que define essa propriedade é a constante dielétrica, que diz respeito às carac-

terísticas de refletividade e condutibilidade de vários materiais (LILLESAND e KIEFER, 1979). 

Ocorre que na região das microondas a maioria dos materiais naturais tem constante dielétrica 

de 3 a 8, quando secos. Entretanto, a constante dielétrica da água é de cerca de 80. O aumento da 

concentração umidade no horizontes superficiais do solo ou na vegetação pode aumentar signifi-

cativamente a refletividade de um alvo. Freitas et al. (2007) alerta que na vegetação a constante 

dielétrica pode variar tanto para diferentes estratos do dossel como para diferentes estágios de 

desenvolvimento.
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4. 3. Diferenças entre o RAR e SAR

Como já foi dito anteriormente existem dois tipos de radares imageadores, o Radar de Aber-

tura Real (RAR) e o Radar de Abertura Sintética (SAR). A principal diferença entre eles é que o 

tamanho da antena do primeiro é fixo, limitado pelas dimensões físicas do aparelho, enquanto que 

no segundo, o tamanho da antena é sintetizado eletronicamente. Isso interfere diretamente nas 

características das imagens geradas por ambos, principalmente no que diz respeito à resolução 

espacial.

A resolução vinculada ao comprimento da antena é a chamada resolução de azimute. Nos ra-

dares de abertura real (RAR) essa resolução torna-se limitada. Mas por que isso acontece? O sinal 

emitido por uma antena produz uma iluminação da superfície na forma de leque. Essa iluminação, 

que constitui o padrão de radiação da antena, descreve o comportamento da potência relativa da 

radiação da antena em relação à direção de propagação (FREITAS et al., 2007). A energia que é 

emitida na direção perpendicular à linha de vôo é proporcional ao comprimento do pulso de micro-

ondas e define a resolução de alcance. Por outro lado, a resolução de azimute, paralela à linha de 

vôo, será proporcional ao tamanho da antena, quanto maior a antena, maior a resolução espacial. 

Como a antena de um RAR é fixa, para se obter imagens com boa resolução de azimute, precisarí-

amos de uma antena de grandes dimensões, o que nem sempre é possível. Isso pode ser constatado 

pela seguinte equação da resolução de azimute do RAR (AR):

AR = βh.R

Sendo βh a largura do feixe e R a distância na direção do alcance.

Uma vez que o  valor βh é obtido pela razão entre o comprimento de onda (λ) e o tamanho da 

antena (l), a equação da resolução de azimute do RAR (AR) pode ser então descrita pela expressão:

Outra questão que diz respeito à antena é que a largura angular do feixe dela é inversamente 

proporcional ao seu tamanho, o que faz com que alvos que estejam mais próximos da antena pos-

suam resolução maior dos que estão mais longe (LIMA, 1995).

No SAR esse problema é superado com a simulação de uma antena muito maior. Ocorre 

que ao iluminar a cena, a antena do RADAR capta o sinal de retorno de um determinado objeto 

AR = (R)
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Figura 09 - No SAR um alvo na superfície é iluminado várias vezes para formar uma uma imagem (JENSEN, 2000).

mais de uma vez. Isso é possível graças ao efeito Doppler, que permite ao RADAR combinar, em 

azimute, a informação de uma seqüência de ecos (DI CENZO, 1981) a partir das diferenças de 

fase do sinal de retorno, o que o difere do RAR que grava o eco a partir de um único pulso. Por 

conta disso, a resolução azimutal independe da largura do pulso transmitido e é igual à metade do 

tamanho físico da antena. 

A resolução azimutal no SAR (AS) é descrita pela expressão:

O produto final do SAR é uma imagem com maior resolução azimutal espacial tanto no 

canal próximo como no distante da plataforma. Por não depender da distância da plataforma, o 

SAR é capaz de manter as mesmas resoluções espaciais tanto numa plataforma aérea quanto numa 

plataforma orbital. Essas diferenças podem ser melhor observadas na Figura 10.

AR = 
l
2



Contribuição ao estudo da vegetação da porção leste da Ilha de Marajó 23 

Apesar dessas vantagens, o volume de informações captado por essas leituras sucessivas 

resulta num aumento do ruído (speckle). Para elevar a qualidade do produto final e minimizar es-

ses efeitos, a imagem é dividida em subconjuntos que recebem o nome de “look”. Numa imagem 

multi-look, um grupo de pixels da resolução mais fina é reamostrado a partir dos valores médios, 

gerando um único pixel (Figura 11) de resolução menor (LEWIS E HENDERSON, 1998). Apesar 

de haver queda na resolução a imagem fica mais lisa por conta da redução do ruído e, conseqüen-

temente, mais fácil de ser interpretada uma vez que as feições na superfície ficam mais nítidas.

(a)

A

A = B = C A > B > C

(b)

Canal
próximo

Canal
distante

Resolução no Radar de Abertura Sintética Resolução no Radar de Abertura Real

Canal
próximo

Canal
distante

B

(c)

C A
B

C

Figura 10 - A diferença de resolução no SAR e no RAR (LiMA, 1995).

Figura 11 - A somatória dos segmentos de reolução mais fina (looks) resulta num segmento com resolução final 
maior. No caso, de 8 metros (RANEY, 1998).

Largura da antena

Resolução (m)

Resolução (m)

4 segmentos processados
simultaneamente (looks) 

A somatória destes segmentos de resolução mais fina (looks) resulta num segmento com
resolução final de 8 metros.

Exemplo:

2

Número de looks
independentes

1

4

8 m

2 m

2

8

4

16

8

}

Existe uma série de filtros que são utilizados na filtragem do ruído (speckle), entre eles o de 

Lee, Frost, Média, Mediana. No entanto, é importante lembrar que a utilização deles em imagens 

multi-looks pode empobrecer os resultados do mapeamento, uma vez que realidade da cena já foi 

alterada pelos processamentos de reamostragem.
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4. 4. As plataformas de imageamento SlAR

As primeiras aplicações com SLAR foram realizadas em plataformas aerotransportadas. Os 

principais radares de uso civil, que tiveram seu auge nas décadas de 1970 e 1980, foram, entre 

outros: o GRUMMAN, o WESTINGHOUSE, o GEMS e INTERA (LIMA, 1995). Entre eles está 

um velho conhecido nosso, o GEMS, da Goodyear. Um SAR que operava na Banda X, com po-

larização simples (HH), capaz de produzir imagens com resolução espacial de 16 metros. Ele foi 

largamente utilizado entre os anos de 1971 e 1976 como suporte ao Projeto RADAM e RADAM 

BRASIL. Segundo Lima (1995), “todo o acervo técnico-científico desse importante projeto foi 

incorporado à Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)” (LIMA, 1995, 

p. 21). No entanto, informações atualizadas dão conta de que esse acervo está em poder da CPRM-

Serviço Geológico do Brasil, como afirma o próprio endereço eletrônico desta instituição.

Atualmente, é comum o uso de imagens de RADAR produzidas a partir de plataformas 

orbitais. Algumas particularidades caminham no sentido inverso dessa tendência. No Brasil com 

a implementação do SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) e de sua continuidade, o SI-

PAM (Sistema de Proteção da Amazônia), entraram em operação as plataformas aerotransportadas 

SAR-SIPAM, caracterizado por um SAR capaz de operar em duas bandas, X e L, sendo possível 

nessa última obter imagens em polarização completa, com resolução espacial de 3, 6 e 18 metros. 

O SAR-SIPAM também foi projetado para trabalhar com interferometria mas, até o momento, não 

temos nenhum  conhecimento de um produto que tenha sido concretizado a partir desse modo de 

imageamento.

4. 5. A utilização do RADAR em plataformas orbitais

As plataformas orbitais equipadas com RADAR têm sido muito utilizadas na produção de 

dados da superfície terrestre, seja por meio de imageamento em múltiplas polarizações ou a partir 

do processo denominado interferometria.

O primeiro satélite a levar a bordo um sensor de RADAR imageador foi o SEASAT, em 1978 

(RAINEY, 1998). Era um SAR que orbitava a terra a uma altitude de 800 km, com uma antena de 

aproximadamente 10 x 2 metros. Utilizando a Banda L, na polarização HH, o SEASAT dirigia-se 

ao estudo das regiões oceânicas e costeiras (LIMA, 1995) gerando imagens com resolução espacial 
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de 25 metros. O início das missões tripuladas com os ônibus espaciais, em 1981, possibilitou o lan-

çamento de um outro programa da NASA, o Shuttle Imaging Radar (SIR). Os primeiros resultados 

vieram com a utilização do Shuttle Imaging Radar-A (SIR-A) que operava na Banda L, com polari-

zação simples (HH) e um ângulo fixo de visada de 45°. Posteriormente esse sistema evoluiu para um 

ângulo de visada entre 15° e 60° (SIR-B). Finalmente, com o SIR-C, vieram as imagens multipola-

rizadas nas bandas C, X e L (FARR et al., 2007). Foi nesse momento que se iniciaram os testes com 

a interferometria, no intuito de produzir imagens tridimensionais do relevo. O ápice dos esforços 

empreendidos no SIR viria em 2000, com a missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM).

A NASA também foi pioneira no uso de imagens de RADAR para estudar superfícies de 

outros planetas. Em maio de 1989, colocou em prática a Missão Magellan, que teve por objetivo 

mapear a superfície de Vênus. A Missão Magellan produziu cerca de 5200 imagens orbitais, em 

faixas de 20 km e com resolução espacial de 75 x 75 metros. O imageamento recobriu a superfície 

de Vênus em três ciclos (LEBERL, 1998) e se somou a outros programas anteriores da Agência 

Espacial Norte Americana da década de 1970, entre eles, a missão Pioneer Venus.

Apesar disso, a corrida espacial também produziu resultados do outro lado do mundo. Na 

década de 1970, a então União Soviética dava início ao programa Kosmos, utilizando radares de 

abertura sintética. O Kosmos 1870 foi primeiro SAR da USRR e pouco se conhece sobre o ma-

terial produzido por esse satélite lançado por volta do ano de 1980. Alguns produtos foram colo-

cados à disposição no mercado internacional por algumas organizações como a Space Commerce 

Corporation, mas não tiveram muita repercusão em razão das limitações apresentadas (RANEY, 

1998). A missão durou até o ano de 1989 e, em 1991, foi lançado outro satélite com características 

similares. Com uma antena de 15 x 1,5 metros, o ALMAZ-1 operava na Banda S com polarização 

HH e produzia imagens com resolução espacial da ordem de 15 metros. O ALMAZ-1 foi proje-

tado para operar por apenas dois anos. Por conta de sua órbita relativamente baixa (300 km) seu 

combustível foi exaurido antes mesmo dele completar sua missão e, em 1992, ele foi colocado em 

órbita descendente em direção ao Oceano Pacífico (RANEY, op. cit.).

Foi também em 1991 que a Agência Espacial Européia (ESA) lançou o seu primeiro satélite 

de observação da terra, o ERS-1 (LIMA, 1995). Um Radar de Abertura Sintética (SAR) na Banda 

C, operando com polarização simples VV e produzindo imagens com resolução de alcance de 26 

metros e resolução de azimute de 30 metros (JENSEN, 2000). Em 1995 foi lançada, com as mes-

mas características técnicas, a segunda geração desse satélite, o ERS-2. 
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O Japão iniciou seu programa de imageamento da superfície terrestre por meio de sensores 

RADAR em 1992 com o JERS-1. Assim como SEASAT, ele também imageava a superfície na 

Banda L, com polarização HH, no entanto, com uma resolução espacial maior, de 18 metros. 

Pouco depois, em 1995, o governo canadense colocou em prática o seu programa de image-

amento da superfície terrestre por meio de sensores microondas com o lançamento do satélite RA-

DARSAT-1. Operando na Banda C, com polarização simples HH e orbitando a terra a uma altitude 

de 798 km, numa órbita sol-sincrônica, o RADARSAT-1 produz imagens da terra a cada 24 dias.

A grande diferença do RADARSAT-1 para os outros é a capacidade de imagear a terra em 

várias resoluções espaciais. No modo Fine as imagens cobrem uma área de 50 x 50 km numa resolu-

ção espacial de 10 metros. No modo Wide, recobre-se uma área de 500 x 500 km e gera-se imagens 

com resolução de 100 metros. Existem ainda outros modos. Mas um de seus diferenciais é a pos-

sibilidade de se trabalhar com diferentes ângulos de incidência, entre 20° a 60° (JENSEN, 2000). 

Em fevereiro de 2000 a NASA novamente ampliou sua participação no mercado de produtos 

gerados na faixa das microondas a partir de plataformas orbitais. Desenvolvido pelo Jet Propulsion 

Laboratory (JPL), a partir de uma colaboração entre a National Aeronautics and Space Adminis-

tration (NASA) e a National Imagery and Mapping Agency (NIMA) (RODRIGUEZ et al., 2005), 

o SRTM caracterizava-se por duas antenas de RADAR que foram acopladas ao ônibus espacial 

Endeavour. Uma junta ao corpo da nave e outra a uma distância de 60 metros, podendo trabalhar 

com um ângulo de visada entre 30° e 60°. Por 11 dias elas coletaram dados da superfície da Terra, 

produzindo imagens que recobrem a maioria da superfície entre as latitudes 60° norte e 56° sul, 

cerca de 80% da área superficial terrestre. Essas imagens, geradas por sensores de RADAR ope-

rando na Banda C e na Banda X, têm resolução espacial de 30 m. O erro estimado dos dados é de 

menos de 16 metros na vertical e menos de 20 metros na horizontal, para uma exatidão dos dados 

de 90%. Na banda X o erro horizontal pode ser menor do que 6 metros. 

Além de inventariar o relevo terrestre, esses trabalhos também auxiliam na ortorretificação 

de imagens de satélite, o que foi feito pela própria NASA com o GeoCover 2, um mosaico de ima-

gens do satélite LANDSAT TM que recobre todo o globo. Vale lembrar que no SRTM, em razão 

da pouca penetração das bandas C e X em áreas de vegetação arbórea, não podemos dizer que as 

2 GeoCover é um mosaico com imagens do satélite LANDSAT TM, que recobre todo o planeta entre as latitudes 
60° norte e 60° sul. As imagens, que originalmente têm resolução espacial de 30 metros, foram reamostradas para 
aproximadamente 15 metros com uma precisão de 50 metros (Erro RMS). 
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imagens descrevem o relevo com perfeição. O que não tira o mérito da precisão do programa, que 

mostrou bons resultados quando comparado com o Modelo de Elevação Digital (DEM) do progra-

ma de alta resolução GeoSAR3 (RODRIGUEZ et al., 2005). 

Após as experiências com o ERS, em 2002 a ESA lançou o ENVISAT, o maior satélite de 

observação da Terra já construído. Isso se deve ao fato de carregar a bordo 10 sensores diferentes, 

entre eles um SAR que opera na Banda C, com polarizações VV e HH, capaz de gerar imagens 

com resolução espacial de 30 metros. Por conta desse rol de instrumentos, o ENVISAT possui 

várias aplicações, dentre as quais, o monitoramento de mudanças ambientais e climáticas; a ava-

liação da poluição nos oceanos; vigilância e detecção de navios; cartografia temática e topografia; 

monitoramento de áreas agrícolas; e monitoramento de desastres naturais.

O Brasil também tem empreendido esforços para participar desse seleto grupo. O INPE, em 

colaboração com a agência aeroespacial da Alemanha (DLR - Deutsches Zentrum für Luft -und 

Raumfahrt e.V) vem, há alguns anos, realizando testes para implementação do sistema MAPSAR 

(Multi-Application Purpose SAR). Em 2005 o INPE realizou uma série de testes através do pro-

grama de aplicações SAR-SIPAM (OBT-INPE, 2007), onde foram adquiridos dados do território 

amazonense, paraense e baiano. A proposta desse sensor é operar nas bandas C ou L.

Em 2006, os japoneses da JAXA colocaram em operação o Advanced Land Observing Sa-

tellite (ALOS). O ALOS é um satélite robusto, pesa cerca de quatro toneladas, e sua principal apli-

cação é voltada à cartografia. Esse diferencial se deve à presença, a bordo do satélite, de três ins-

trumentos distintos: o Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping (PRISM), o 

Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2 (AVNIR-2), e o Phased Array type L-band 

Synthetic Aperture Radar (PALSAR). Esse último, um sensor SAR, que pode imagear a superfície 

em faixas que variam entre 40 e 350 km. O sensor opera na Banda L e pode gerar em imagens nas 

quatro polarizações (HH, HV, VV, VH), com resoluções espacias que variam entre 7 a 89 metros. 

O ALOS revisita a região imageada a cada 46 dias (JAXA, 2007).

Outros países na Europa também têm levado adiante missões com satélites de mapeamento 

da superfície que trabalham na faixa das microondas. Recentemente, uma série de aparelhos foi 

 
3 GeoSAR é um programa de mapeamento do relevo, que vem sendo desenvolvido por um consórcio de institui-
ções no Estado da Califórnia, EUA, e que utiliza um sensor de RADAR aeroembarcado que trabalha nas bandas X 
(polarização VV) e P (polarizações HH e HV ou VV e VH) capaz de gerar imagens com precisão vertical inferior a 5 
metros. 



Contribuição ao estudo da vegetação da porção leste da Ilha de Marajó 28 

colocada em órbita por países europeus, entre eles, a Alemanha, que vem desenvolvendo impor-

tantes programas com um SAR. O SAR-lupe, primeiro satélite alemão baseado em sistemas de 

reconhecimento (OHB-SYSTEM, 2007) foi lançado em dezembro de 2006. É um satélite produ-

zido com intuito de gerar imagens de alta resolução espacial, nas bandas X e S, que possam ser 

utilizadas em aplicações similares ao ENVISAT.

Em Junho de 2007 a Agência Espacial Italiana (ASI) deu início ao programa Constellation 

of small Satellites for the Mediterranean basin Observation, COSMO-SkyMed (ASI, 2007), um 

SAR que opera na Banda X em três modos de imageamento: Spotlight, Stripmap e o ScanSar; esse 

último, capaz de imagear uma faixa de 200 km de largura. As resoluções no modo fino podem 

chegar a um metro.

Quase que simultaneamente a agência espacial alemã Deutsches Zentrum für Luft -und Rau-

mfahrt (DLR), em associação com a European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), 

colocou em órbita o TerraSAR-X, um sensor muito similar ao COSMO-SkyMed, capaz de image-

ar a superfície terrestre na Banda X, em duas polarizações, H e V,  com três modos de imageamento 

diferentes: Spotlight, Stripmap e ScanSAR. No primeiro modo, a resolução espacial pode chegar 

a menos de 1 metro.

Finalmente o ano de 2007 também marcou o lançamento da segunda geração do satélite 

RADARSAT. Apesar de gerar produtos de alta qualidade, o RADARSAT-1 está sendo substituído 

pelo seu sucessor, o RADARSAT-2, que foi colocado em órbita em dezembro de 2007. O RA-

DARSAT-2 tem características físicas muito similares aos do seu predecessor, a grande inovação 

está no aumento de resolução espacial das imagens que podem chegar aos 3 metros e o uso das 

quatro polarizações possíveis, HH, HV, VV e VH. 

Como podemos ver, a utilização de imagens de RADAR, como suporte ao mapeamento de 

regiões florestais e agrícolas, no controle de impactos e desastres ambientes, no mapeamento ge-

ológico e geomorfológico etc., tem sido algo recente, que cresce à medida que os produtos desse 

tipo de sensor ganham credibilidade junto à comunidade de sensoriamento remoto. É provável que 

nos próximos anos tenhamos à nossa disposição um leque muito maior de produtos, não só pelo 

aumento da quantidade de satélites imageadores mas, principalmente, pelo aumento da qualidade 

e da diversidade de produtos que esses sensores possam nos oferecer.
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4. 6. o uso do RADAR nas pesquisas ambientais

Os radares são sensores que trabalham com radio freqüência. A partir da emissão de pulsos 

de microondas a intervalos regulares sobre uma região de interesse e a recuperação destes mes-

mos, o que chamamos de eco (FREITAS et al., 2007), podemos gerar imagens. 

No entanto, estas imagens apresentam algumas diferenças em relação aquelas produzidas 

pelos sensores óticos. Duas delas são a pobreza de detalhes (FREITAS et al., 2007) e a seme-

lhança, na imagem, entre alvos distintos na superfície (Figura 12). Por outro lado, os radares, por 

trabalharem em comprimentos de onda mais longos, conseguem transpor com a maior facilidade a 

atmosfera e, até mesmo, a estrutura do dossel de uma floresta, fato que, na região amazônica, é de 

suma importância no estudo da vegetação.

Figura 12 - Composição colorida (bandas R2G4B3) CBERS e imagem monocromática  de RADAR (banda L-HH)

As imagens de RADAR passaram a ser largamente utilizadas pela comunidade científica 

desde que seu uso deixou de ser uma exclusividade dos militares. A cada dia esse recurso ganha 

novos adeptos, uma vez que as possibilidades de imageamento aumentam à medida que novos 

sensores são lançados. Por conta disso, uma série de estudos vêm sendo realizados não só no intui-

to de mapear áreas de interesse ambiental mas, também, no sentido de avaliar o potencial dessas 

imagens  nesse tipo de mapeamento.

Atualmente os radares têm sido mais utilizados na avaliação da biomassa em florestas tro-

picais. Esses estudos têm sido direcionados não só para a estimativa do potencial florestal mas, 

ainda, no estudo do desmatamento. Nessa linha encontramos os trabalhos de Zalotti et al. (2006), 

Gama et al. (2006) e Neef et al. (2005). Outros trabalhos têm utilizado as imagens de RADAR 
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na classificação do uso da terra, caso de Gomes et al. (2005), Gaboardi (2003), Rangel (2003) e 

Vieira (1996).

Em muitos casos, por conta das próprias características da imagem produzida pelo RADAR, 

os dados são integrados, o que muitas vezes aumenta o potencial de exploração destes recursos. 

Damião (1994) e, mais recentemente, Souza Filho e Paradella (2005) integraram produtos mutlti-

fontes no estudo do meio ambiente.

A grande aceitação, no Brasil, dos produtos gerados na faixa das microondas deve-se, em 

grande parte, ao Projeto RADAM e às características peculiares do território amazônico que passa 

boa parte do ano coberto por nuvens. Muitas vezes, obter uma imagem de um sensor ótico como 

LANDSAT ou CBERS, com uma escassa cobertura de nuvens, passa ser um exercício de extrema 

paciência. A possibilidade de transpor essa barreira com as imagens de RADAR tem despertado o 

interesse da comunidade científica ligada ao sensoriamento remoto para o grande potencial desse 

instrumento de pesquisa (DUTRA et al., 2003). Ainda assim, o uso destas tem se voltado muito 

mais à aplicação geológica (PARADELLA et al., 2005).

Atualmente são comuns os trabalhos de identificação de fitofisionomias e de detecção de 

desmatamentos que incorporam, em suas análises, as imagens de RADAR. O grande problema 

é que elas diferem muito dos sensores óticos e nem sempre permitem uma fácil interpretação do 

uso da terra. O que muitas vezes acaba ocorrendo é o uso combinado de mais de um produto para 

facilitar o processo de identificação de alvos na superfície. Affonso (2004), por exemplo, recorreu 

às videografias aéreas para apurar as classificações feitas com o NDVI (Índice de Vegetação pela 

Diferença Normalizada) e com o MLME (Modelo Linear de Mistura Espectral). A combinação de 

métodos permitiu identificar cinco tipos de fisionomias vegetais: Floresta de Terra Firme; Floresta 

Inundada; Floresta Secundária; Floresta com Babaçu e Pasto.

Outro método que tem sido constantemente utilizado é a fusão de um canal de maior resolu-

ção espacial gerado por microondas com composições coloridas RGB, afim de melhorar a acurácia 

do processo de classificação de áreas florestadas. Rosot e Loch (2003) utilizaram imagens mul-

tiespectrais do sensor LANDSAT 5 TM e de microondas do sensor JERS1-SAR para diferenciar 

plantações de Eucalypitus spp de florestas naturais na região norte do Estado do Paraná, Brasil. 

O aumento da resolução espacial associado à diferenciação por cores do sistema multiespectral 

permitiu que o processo de classificação fosse facilitado. Processo semelhante foi realizado por 
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Kuplich (1994) para avaliar o uso da terra. A combinação dos produtos foi feita através do Mé-

todo das Componentes Principais, em seguida as imagens foram classificadas a partir do método 

da Máxima Verossimilhança. Também foram constatados desempenhos superiores no processo 

de classificação com imagens combinadas. Damião (1994) e Rangel (2003) obtiveram resultados 

semelhantes combinando os dois produtos, no entanto, utilizaram a transformação IHS para me-

lhorar o realce entre cores e diminuir o ruído nas imagens. Essas operações podem ser de grande 

utilidade na identificação de formações florestais ou mesmo na quantificação de desmatamentos 

uma vez que a redução de resolução espacial traz sérias complicações ao processo de classificação 

em razão da confusão de classes, como já foi constatado por Ponzoni e Rezende (2002).

O problema de se trabalhar com fusões, na análise do uso da terra, é que a situação ideal seria 

utilizar produtos gerados na mesma data, ou em datas não tão distantes, principalmente em áreas 

onde a dinâmica desse uso é muito intensa. Entretanto, nem sempre isso é possível quando traba-

lhamos com plataformas diferentes. O que tem acontecido é a busca por soluções que trabalhem 

exclusivamente com imagens de RADAR. No caso de estudos voltados ao modelado a situação 

é diferente. Souza Filho e Paradella (2005), ao analisar às superfícies cobertas por mangue na 

região bragantina do Estado do Pará, integraram com sucesso imagens de microondas do satélite 

RADARSAT-1, com resolução espacial aproximada de 10 metros, e imagens muliespectrais do 

satélite LANDSAT-5 TM, que tem resolução espacial de 30 metros,

Técnicas tradicionais de classificação não são descartadas, como classificadores por região, 

no entanto, é comum o uso de mais de um método de classificação para aumentar a acurácia dos 

resultados. Vieira (1996) adicionou classificações contextuais, utilizando com o algoritmo ICM e 

comparou os resultados com classificações realizadas apenas com o método da Máxima Verossi-

milhança. Essa mesma metodologia foi repetida por Correia (1999). A utilização apenas do algo-

ritmo ICM permitiu a Frery et al. (2006) estabelecerem nove classes de uso da terra, dentre elas 

dois estágios do plantio de milho e três do plantio de soja.

A aplicação de procedimentos que melhor atendam as características da imagem, no entanto, 

tem sido uma solução mais utilizada, caso da aplicação de filtros de textura. Soares (1998) utili-

zou uma modelagem auto regressiva para aplicar uma classificação supervisionada sobre imagens 

SAR. Essa modelagem, que trabalha com a correlação de texturas, permitiu obter resultados supe-

riores aos aplicados à imagem bruta. Rennó (2004) lançou mão de várias medidas de textura nas 

imagens e escolheu as que melhor representavam as classes de uso estudadas. O mesmo aconteceu 
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com Gualberto e Souza Filho (2007), que consideram a textura “uma das características mais 

importantes para classificação e reconhecimento de ambientes em imagens SAR”. Segundo eles 

mesmos, os resultados obtidos nas análises texturais podem ser posteriormente empregados em 

procedimentos automáticos de classificação.

Outro processo, também relacionado à textura, é a adoção dos procedimentos de segmen-

tação da imagem para separação de categorias de uso. A segmentação é um processo no qual a 

imagem é divida em regiões de interesse, a partir de uma distribuição Gaussiana. Souza Junior et 

al. (2005) escolheu a segmentação no intuito de obter categorias do uso da terra em imagens SAR. 

Essa etapa ainda foi incrementada com uma técnica mais elaborada denominada “segmentação 

multinível”, onde é possível a interação do usuário durante o processo de segmentação.

A segmentação costuma ser um processo preliminar para a posterior utilização de classifi-

cadores estatísticos. Gomes et al. (2005) usou a segmentação como base para aplicar e compa-

rar o classificador por região, Battacharrya, com outros classificadores pixe-a-pixel (Max Ver e 

MaxVer-ICM). Apesar de utilizar apenas três classes de uso da terra, ressalta que a aplicação de 

filtros de redução de speckle (ruído), no caso Frost, Lee e Média, aumentam a acurácia do processo 

de classificação. Essa opinião é compartilhada por Nepomuceno et al. (2003), no entanto, Gual-

berto e Souza Filho (2007) alertam para o fato que a redução do speckle pode alterar as medidas 

texturais quando utilizamos janelas pequenas, o que de certa forma alteraria a realidade da cena. 

Sant´Anna (1995) analisou e comparou os principais filtros de redução do speckle, no que diz 

respeito a influência deles nos processos de classificação pixel-a-pixel pelo método da Máxima 

Verossimilhança. Suas conclusões são de que os filtros de Média e MAP (KUAN et al., 1987 apud 

SANT´ANNA, 1995, p. 51)  possibilitam os melhores resultados.

A segmentação também tem sido muito utilizada na identificação de ambientes associados 

à drenagem. Silva et al. (2006) utilizou o algoritmo MAMSEG (modified adaptative Markov ra-

mdom fields segmentation), que considera tanto o contexto local como o global, para delimitar o 

ecossistema de veredas, característico da região do cerrado, no Parque Estadual Veredas do Peru-

açu, Minas Gerais. Barbosa et al. (2000) aplicou uma série de procedimentos de segmentação na 

tentativa de estabelecer uma metodologia de mapeamento de áreas alagáveis na região amazônica. 

Tais áreas, inclusive, têm despertado um interesse especial dos pesquisadores na região, fazendo 

com que os insumos gerados na faixa das microondas sejam mais utilizados no mapeamento des-

sas áreas, desde o início da década de 1990 (NOVO e COSTA, 2005). Os ecossistemas alagáveis 
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incluem tanto as regiões costeiras como as continentais e podem ser definidos como “regiões su-

jeitas a oscilações periódicas entre fases terrestres e aquáticas” (NOVO e COSTA op. cit., p 236). 

Teixeira et al. (2007) utilizou uma série multitemporal do satélite RADARSAT -1, sob diferentes 

condições climáticas e de amplitude de maré, para extrair os coeficientes de retroespalhamento 

dos ambientes dominados por manguezais, pântanos salinos, pântanos de água doce e lagos inter-

mitentes.

Noernberg (1996) recorreu às imagens SAR multipolarimétricas na tentativa de estabelecer 

coeficientes de retrospalhamento para plantas aquáticas na região do lago de Tucuruí, Estado do 

Pará. No entanto, ressaltou as dificuldades de se fazer uma caracterização radiométrica das varie-

dades vegetais estudadas, entre outros fatores, por conta da alta condutividade elétrica dos solos 

encharcados nas áreas cobertas por vegetação arbórea. Essa caracterísitica do substrato produz 

sensíveis alterações dos tons de cinza na imagem.

É importante destacar que sensores óticos ainda são uma das principais ferramentas nos es-

tudos de ambientes, principalmente quando se trata de insumos multi ou hiperespectrais. É o que 

comprovam os trabalhos de Pereira Filho (2000) e Lucca et al. (2005). Na maioria das vezes tais 

sensores são muito mais indicados. Ainda assim, como ressalta Novo (2006), as imagens de RA-

DAR podem ser obtidas em quaisquer condições atmosféricas, dependendo, é claro, da plataforma 

na qual o sensor se localiza e do comprimento de onda no qual ele trabalha.

Essa questão do uso de imagens multiespectrais também se aplica quando se trata do desma-

tamento. Atualmente, os principais programas de controle de áreas florestadas na Amazônia se uti-

lizam de imagens geradas por sensores óticos. É o caso do PRODES (Monitoramento de Floresta 

Amazônica por Satélite) e do DETER (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real), 

que são gerenciados pelo INPE.

No entanto, a constante nebulosidade presente na região amazônica fez das imagens de RA-

DAR uma alternativa interessante para essa questão. Bufalo e Valeriano (2005) optaram por imagens 

geradas pelo satélite japonês JERS-1 para aprimorar os resultados obtidos pelo PRODES, em razão 

da presença constante de nuvens encontradas nas imagens multiespectrais geradas pelo LAND-

SAT-5 TM usadas no programa. Para se ter uma idéia a probabilidade de se obter uma imagem com 

menos de 30% de cobertura no Estado do Amapá é praticamente nula (BUFALO e VALERIANO 

op. cit.). Zaloti Jr. et al. (2006) repetiram essa experiência, integrando imagens TM com imagens 
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SAR. Da mesma forma as imagens de RADAR ajudaram a incrementar os resultados do PRODES. 

Nepomuceno et al. (2007) escolheram a interpretação e a análise visual das imagens SAR, para de-

senvolver uma metodologia que também auxilie na melhoria da qualidade dos dados do PRODES. 

A interpretação visual, apesar de mais trabalhosa, também pode oferecer bons resultados.

Outro aspecto positivo inerente ao uso do RADAR nos estudos de desmatamento é que as 

imagens geradas em comprimentos de onda mais longos, como as bandas L e P, permitem a visua-

lização de estratos arbóreos inferiores da floresta, a maior penetração da radiação eletromagnética 

pode fornecer informações mais próximas do solo. Este recurso tem permitido aos pesquisadores 

trabalhar com estimativa de biomassa da floresta (GAMA et al., 2006) e, conseqüentemente, com 

a identificação de áreas submetidas à exploração florestal. Gonçalves et al. (2006) utilizaram ima-

gens multipolarimétricas do SAR, geradas na banda L e concluíram que estes dados apresentam 

grande potencial na estimativa volumétrica da vegetação tropical. Gama et al. (op. cit.) destacam 

que a maior penetração da radiação eletromagnética na banda P apresentou melhor correlação para 

a biomassa dos galhos e troncos, informações que se encontram abaixo do dossel.

Como podemos ver, os produtos gerados na faixa das microondas têm sido muito usados nos 

estudos da vegetação. Há ainda uma vasta área de aplicação desses insumos, principalmente no 

campo da geologia e geomorfologia, como mostram os estudos de Souza Filho e Paradella (2005), 

Solewicz (1989), ou ainda, nos trabalhos na área de oceanografia. Carvalho e Ramos (2005) apro-

veitaram as imagens do ERS-1 e ERS-2 para mapear o comportamento de ondas no oceano. Va-

chon et al. (2000) utilizaram imagens do satélite RADARSAT-1 para estudar a dinâmica do gelo 

disperso sobre a superfície do oceano e consideram que o lançamento do RADARSAT-2 pode 

ampliar o leque de aplicações desses produto.

Enfim, o que podemos entender é que há uma variedade de aplicações em que as imagens 

de RADAR podem ser utilizadas, não só pelo número de bandas distintas em que os produtos são 

gerados mas, principalmente, pela variedade polarimétrica. Aliás, esse é um fator importante pois 

há pouco tempo, essa característica não era encontrada em sensores orbitais, sendo mais comum 

em plataformas aerotrans¬portadas. Os últimos anos têm registrado um crescimento tanto do uso 

como das inovações das plataformas orbitais, uma vez que, agora, elas já estão gerando imagens 

em todas as polarizações, o que é um grande diferencial das imagens de RADAR.

A aplicação desses produtos no estudo de fitofisionomias também tem crescido muito. A 
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grande dificuldade encontrada pelos pesquisadores é estabelecer parâmetros que permitam clas-

sificar diferentes formações vegetais de maneira simples, ou mesmo, dentro de um processo au-

tomatizado. No entanto, essa dificuldade torna o estudo da vegetação, por meio de sensores que 

trabalham na faixa das microondas, mais desafiador e interessante. Não só por ser um campo ainda 

pouco explorado, mas principalmente pelo fato de que grande parte das florestas do planeta ocu-

pam a zona intertropical, onde a interferência da atmosfera é ainda mais danosa às aplicações de 

sensoriamento remoto.
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Figura 13 - Mapa fitogeográfico do Brasil de Martius (Joly, 1970, p.5)

5. As classificações da vegetação e as principais propostas a vegetação brasileira

A primeira classificação da vegetação brasileira foi proposta por Carl Friederich Philip von 

Martius e ela foi exposta na obra Flora Brasiliensis, organizada pelo próprio Martius em 1808 

(Joly, 1970, p. 3). Segundo Veloso (1991), Martius se baseou no estudo dos “maiores especialistas 

em botânica da época” (Veloso et al., 1991, p.16), e sugeriu uma divisão do território brasileiro 

em 5 províncias fitogeográficas: Naiades (domínio da floresta amazônica); Hamadryades (domínio 

das caatingas); Dryades (domínio das matas atlânticas); Oreades (domínio dos cerrados); e Na-

paeae (domínio das matas de araucária e dos campos sulinos). 

Martius, junto de outros naturalistas, foi pioneiro dento do ramo das geociências que Hum-

bolt batizou, em 1805, de “geografia das plantas” (ACOT, 1990).  A própria obra Flora Brasiliensis 

contou com a colaboração de outros botânicos importantes, entre eles, August Eichler e Ignatz 

Urban, que sucederam Martius na direção da obra.
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A classificação de Martius ainda permanece e em linhas gerais, não difere muito das clas-

sificações fitogeográficas do território brasileiro que vieram depois dele. Um fato interessante 

é que, ainda que fundamentada em aspectos florísticos, essa classificação guarda uma profunda 

relação com os aspectos fisionômicos dos domínios paisagísticos regionais que hoje, como sabe-

mos, são condicionados pelas características morfoclimáticos de cada região. Joly (op. cit.), por 

exemplo, lembra que as regiões de Martius, apesar de apresentarem uma flora variada, são bastante 

uniformes do ponto de vista fisionômico. A mesma conclusão é constatada por Coutinho (2002): 

“com pequenas modificações, esses grandes espaço brasileiros são hoje também conhecidos como 

domínios morfoclimáticos e fitogeográficos, sendo eles o domínio amazônico, o domínio da Mata 

Atlântica, o domínio das caatingas, o domínio dos cerrados, o domínio da araucária e o domínio 

das pradarias do Sul, segundo acepção de Aziz N. Ab´Saber” (COUTINHO, 2002, p. 79). 

Mas apesar da importância do clima na distribuição dos vegetais já ser evocado por Humbolt 

desde a sua “geografia das plantas”, o trabalho de Martius e seus companheiros era essencialmente 

florístico e prezava muito mais pelo profundo estudo catalográfico de espécies brasileiras e de 

países vizinhos (SAMPAIO, 1945). Anos mais tarde, a partir dos estudos de Warming e Raunkiaer, 

o “conceito de formas vegetais modernizou-se e passou a refletir uma adaptação ao ambiente” 

(IBGE, 1992, p. 9)

Uma contribuição importante ao estudo das classificações vegetais foi dada pelo botânico 

August Grisebach, por volta de 1838. Ele foi o primeiro a introduzir o conceito de formação 

fitogeográfica, que se referia a um agrupamento de plantas com uma característica fisionômica 

definida. Grisebach defendia que as explicações para tais agrupamentos só poderia ser feita a partir 

das características fisionômicas dos mesmos. Havendo dominância de um determinado conjunto 

de espécies, conseqüentemente teríamos um predomínio da fisionomia característica destas mes-

mas espécies. (ACOT, 1990). 

Com o passar dos anos, a proposta de Grisebach foi revista (IBGE, 1992). Ainda assim, a uso 

das características fisionômicas como forma de individualização de agrupamentos vegetais foi aos 

poucos sendo incorporado às propostas de classificação vegetal.

Essa linha de pensamento apareceu pela primeira vez nas propostas de classificação da veg-

etação brasileira, em 1926. Após um grande hiato pós Flora Brasiliense, Gonzaga de Campos apre-

sentou um sistema de classificação da vegetação do Brasil baseado nas características fisionômico-

estruturais da vegetação.  
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Tabela 3 - Classificação de gonzaga de Campos

1.	 Florestas.

 A – Floresta equatorial

  a. Das várzeas

  b. Da terra firme

 B – Floresta atlântica

  a. Das encostas

  b. Dos pinheiros

 C – Floresta pluvial do interior

  a. Savana

  b. Cerradão

 D – Matas ciliares

 E – Capoeiras e capoeirões

 F – Pastos

2.		 Campos

 A – Campinas

 B – Campos do sul

  a. Limpos

  b. Sujos

 C – Campos cerrados

 D – Campos Alpinos

3.	 Caatingas

Fonte: VELOSO et al. (1991).

A classificação de Gonzaga de Campos, diferente da classificação de Martius, possui um 

maior detalhamento das províncias fitogeográficas. Ao contrário dos 5 grupos, temos 3 que se sub-

dividem em outros. Nota-se claramente que a questão da escala de análise é levada em conta. As 

florestas “das várzeas” são diferenciadas das de “terra firme”, o que é algo acertado. Essa divisão 

morfológica dentro de um mesmo agrupamento foi, talvez, um dos principais méritos da proposta 

estabelecida por Gonzaga de Campos, pois num aspecto geral, a taxonomia é confusa e pode levar 

a alguns erros de interpretação. Veloso et al. (1991) destaca a inclusão das matas de araucária, 

por ele chamada de “floresta atlântica dos pinheiros”, dentro do domínio das matas atlânticas. 
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Ab’Saber (2003) lembra que “que a rápida e discreta perda de tropicalidade” do Brasil Meridional 

tornou-se um condicionante climático  fundamental para a dispersão desse tipo de vegetação, o 

que o não permite que ambas formações coexistam dentro da mesma classe. Outra questão que 

podemos observar é a inclusão das classes “capoeiras e capoeirões”, que sugerem, não uma forma-

ção natural, mas um estágio de sucessão da vegetação.  

Em 1940 (VELOSO, op. cit.) o botânico Alberto Sampaio retomou a classificação baseada 

nas características florísticas da vegetação, como havia acontecido no trabalho pioneiro de Mar-

tius, e separou o Brasil em dois grandes domínios fitogeográficos: um amazônico e outro extra-

amazônico (SAMPAIO, 1945). 

Tabela 4 - Classificação de Sampaio

1.	 Flora	Amazônica	ou	Hylea	brasileira

 a. Do Alto Rio Amazonas

 b. Do Baixo Rio Amazonas

2.	 Flora	Geral	ou	Extra-Amazônica

 a. Zona dos Cocais

 b. Zoona das Caatingas

 c. Zona das Matas costeiras

 d. Zona dos Campos

 e. Zona dos Pinhais

 f. Zona Marítima

Fonte: SAMPAiO (1945).

 A proposta de Sampaio nada mais era do que a divisão fitogeográfica do Brasil proposta 

por Engler, em 1936, acrescida de duas novas províncias: A Zona de Cocais e a Zona Marítima 

(RIZZINI, 1963). No entanto, temos de destacar que a individualização das Matas de Cocais do 

território maranhense foi uma inovação importante uma vez que, até então, era uma área consid-

erada de transição entre flora amazônica e as caatingas. A delimitação de Sampaio também trouxe 

algumas correções sobre a classificação anterior, de Gonzaga de Campos. Assim como a proposta 

de Engler, também incluiu os pinheirais do Sul, as Matas de Araucária, numa categoria distinta 

também da vegetação atlântica. 
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Ainda assim a divisão, como as suas precedentes, tem uma escala de abrangência muito 

ampla e, em alguns casos, permite contestação, como por exemplo podemos observar no caso da 

Zona dos Campos. Sampaio agrupa na mesma província, os campos cerrados do Brasil Central e 

os campos da campanha gaúcha que, nas palavras de Joly (1970, p. 132), possuem uma “paisagem 

única e característica”. Hoje sabemos que são domínios paisagísticos distintos. Apesar de apresen-

tarem muitas semelhanças, nos campos do Sul do país predomina a vegetação herbácea e é comum 

a presença de espécies espinhentas, adaptadas ao déficit hídrico da região.

Nas classificações seguintes, dos geógrafos Lindalvo Bezerra dos Santos, proposta em 1943, 

e de Aroldo de Azevedo, de 1960, a fisionomia vegetal é novamente colocada em primeiro plano. 

Elas se baseavam no conceito de formação fitogeográfica criado por Grisebach, que considera que 

o agrupamento de uma ou outra espécie na forma de campos ou florestas, retrata a adaptação delas 

a uma condição biogeográfica específica. As classificações deles podem ser observadas a seguir:

Tabela 5 - Classificação de lindalvo Bezerra dos Santos

I   – Formações Florestais ou Arbóreas

 1. Floresta Amazônica ou Hyleae brasileira

 2. Mata  atlântica

 3. Mata dos pinhais ou Floresta de Araucária

 4. Mata do rio Paraná

 5. Babaçuais ou cocais de babaçu

 6. Mata de galeria

II  – Formações Arbustivas e herbáceas

 1. Caatinga

 2. Cerrado

 3. Campos gerais

 4. Campinas ou campos limpos

III  – Formações complexas

 1. Formação do Pantanal

 2, Formações litorâneas

Fonte: VELOSO et al. (1991).
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Tabela 6 - Classificação de Aroldo de Azevedo

A – Formações Florestais

 I – Floresta amazônica ou Hyleae brasileira

 II – Mata Atlântica

 III – Mata do Rio Paraná

 IV – Mata dos Pinhais

 V – Mata de galeria

 VI – Babaçuais

B – Formações arbustivas ou herbáceas

 I – Caatinga

 II – Cerrado

 III – Campos Gerais

 IV – Campinas ou campo limpo

C – Formações complexas

 I – do pantanal

 II – litorâneas

Fonte: VELOSO et al. (1991).

O uso da fisionomia como característica básica para se estabelecer uma divisão de agrupa-

mentos vegetais ganhou força na segunda metade do século XIX e foi utilizada por vários pesqui-

sadores no século seguinte. As propostas de Schimper (1903), Tansley e Chipp (1926), Burtt-Davy 

(1938) e Dansereau (1949) são exemplos disso (VELOSO et al., 1991). A classificação de Dan-

sereau proposta em 1949, inclusive, muito se assemelha às propostas de Santos e Azevedo. O que há 

interessante, neste tipo de classificação, é o fato de que a divisão das províncias poder ser feita com 

maior facilidade sendo que uma ruptura na estrutura básica da vegetação pode ser um indicativo de 

mudança. Nesse sentido temos dois grupos principais, aqueles dominados por vegetação arbórea 

(florestas) e aqueles dominados por vegetação arbustiva e herbácea (caatingas, cerrados, campos). 

As propostas estabelecidas fora do país, incluíam os desertos, que não se encaixavam nos dois 

grupos principais. No Brasil, Santos e Azevedo utilizaram o termo “formações complexas” onde 

incluíram o litoral e o pantanal matogrossense, este último, até então, não individualizado nas clas-

sificações propostas. O pantanal, inclusive, merece destaque pela singularidade de sua paisagem.
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A classificação de Lindalvo dos Santos também serviu de base para as futuras classificações 

propostas dentro do Projeto RADAM. Santos foi primeiro a utilizar o termo “formação”, proposto 

por Grisebach, que corresponde ao “conjunto de formas de vida de ordem superior composto por 

uma fisionomia homogênea” (IBGE, 1992). Tal conceito tem um importante papel no agrupa-

mento das classes dentro de um sistema de classificação. Grisebach achava que era na fisionomia e 

não na flora que deveríamos buscar a unidade de vegetação, fato muitas vezes contestado (ACOT, 

1990). Por outro lado, o que talvez seja a sua maior contribuição, ele chamava a atenção para a 

questão dos fatores ambientais do habitat em que as espécies se encontram, como por exemplo, o 

clima. Humbolt já havia destacado a importância do clima no desenvolvimento das espécies veg-

etais desde o início do século XIX e, com o passar dos anos, a chamada fitogeografia ecológica 

tratou de incorporar essas relações dentro dos estudos biogeográficos. O termo “formação” tem 

grande importância na classificação fitogeográfica por também incorporar a idéia de escala que, de 

certa forma, Gonzaga de Campos tentou fazer na sua proposta. 

Seguindo essa tendência, Edgar Kuhlmamn, também discípulo da escola fitofisionômica, 

propôs uma classificação em 1960 que utilizava as características climáticas na definição das 

classes vegetais sem, no entanto, abandonar os grandes grupos fisionômicos. A classificação de 

Kuhlmamn abandona o termo formação, mas é a primeira divisão da vegetação brasileira em que 

podemos observar termos que retratam as características fisiológicas (ou fenológicas) das plantas.

Tabela 7 - Classificação de edgar Kuhlmamn

I   – Tipos arbóreos

 A –  Floresta trópico-equatorial 

 B –  Floresta semidecídua tropical

 C –  Floresta de araucária

 D – Manguezal

II   – Tipo herbáceo

 E – Campo Limpo

III  – Tipos arbóreo herbáceos ou intermediários

 F – Cerrado

 G – Caatinga

 H – Complexo do pantanal

 I – Praias e dunas 

Fonte: VELOSO et al. (1991).



Contribuição ao estudo da vegetação da porção leste da Ilha de Marajó 43 

É importante destacar que, assim como Lindalvo dos Santos, Kuhlmamn utiliza terminolo-

gias regionais como caatingas e cerrados, que já haviam sido utilizadas por Gonzaga de Campos. 

Em 1961, André Aubréville publicou uma obra intitulada Étude écologique des principales 

formations végétales du Brésil (Estudo ecológico das principais formações vegetais do Brasil). 

Nela, propunha uma divisão do Brasil em 9 províncias fitogeográficas que, segundo ele, represen-

tavam um esboço da vegetação natural brasileira. A proposta foi apresentada ao, então, Conselho 

Nacional de Geografia do Brasil, que viria se transformar no IBGE, e considerava três concepções 

possíveis de serem aplicadas na divisão da vegetação: uma concepção que partia exclusivamente da 

flora; uma que desconsiderasse a flora e relevasse a fisionomia; e uma mista, que distinguisse uma 

certa individualidade florística e fisionômica, mas dentro de uma condição ambiental homogênea.

Tabela 8 - Classificação de André Aubréville

1 – Região Amzônica

2 – Região de Campos do Alto Rio Branco

3 – Região das Chapadas de Roraima

4 – Região das Caatingas

5 – Região dos Campos Cerrados

6 – Região das Florestas Costeiras

7 – Região das Florestas das Altas Montanhas Costeiras

8 – Região da Araucária

9 – Região das Florestas da Bacia do Paraná

Fonte: AUBRÉViLLE (1961).

De acordo com Aubréville (1961), “ainda que não pudéssemos obter um rigor científico 

absoluto, teríamos no método de híbrido uma maior aproximação da realidade” (AUBRÉVILLE, 

1961, p. 13). Suas conclusões derivavam do fato de encontrarmos espécies comuns em regiões de 

floresta atlântica, floresta amazônica e cerrado. 

O interessante desta classificação é que Aubréville individualizou áreas de campinas do 

interior da floresta amazônica, assim como as áreas de savana do norte de Roraima. Não podemos 

concluir que sua visão ecológica influenciou as propostas posteriores, mas o fato é que, a partir 

daí, as propostas de classificação da vegetação brasileira passaram a dividir as províncias fito-
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geográficas, também, segundo critérios ecológicos. Isso pode ser constatado nas classificações de 

Rizzini, em 1963, de Veloso e Andrade-Lima, em 1966, do Projeto RADAM, na década de 1970 

e de Eiten, em 1983.

Rizzini destacava que as “formações vegetais reconhecidas não podem, nunca, ter base ap-

enas fisionômica e estrutural” (RIZZINI, 1963, p. 25). Ele lembrava que uma vegetação seca pode-

ria apresentar o mesmo aspecto tanto no caso de uma mata mesófila como no caso de uma xerófita. 

Para ele, era fundamental a definição florística. Mas em seu artigo publicado na Revista Brasileira 

de Geografia, ele também reconhece a importância do Habitat como definidor das características 

de uma formação vegetal e, assim como Aubréville, sugere a existência de três critérios para a 

definição de um sistema de classificação.

Rizzini propôs um sistema de classificação em 1963 e reformulou sua proposta em 1979 (VE-

LOSO et al., 1991). Primeiramente, sua divisão apresentava duas grandes formações florestais: a 

Floresta Amazônica e a Floresta Atlântica. Apesar de incluírem subformações com características 

fisionômicas diferentes, foram considerados conjuntos homogêneos. O restante das formações foi 

dividido em complexos similares à proposta de zonas de Alberto Sampaio. 

Figura 14 - Complexos vegetacionais de Rizzini (RiZZiNi, 1963,  p. 44)
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Tabela 9 - Classificação de Rizzini

Floresta Amazônica

Floresta Atlântica

Complexo do Brasil Central

Complexo da Caatinga

Complexo do Meio Norte

Complexo do Pantanal

Complexo da Restinga (todo o litoral)

Complexo do Pinheiral

Campos do Alto Rio Branco

Campos da Planície Rio grandense

Fonte: VELOSO et al. (1991).

Posteriormente Rizzini propôs uma divisão influenciada pelos sistemas classificação fitofi-

sionômicos. Apesar de mais completa, a proposta apresentava-se confusa. Como bem observou 

Veloso (1991): “a distorção conceitual, ora fisionômica, ora geográfica e ainda climática ou edá-

fica, faz com que a classificação de Rizzini se torne de difícil análise, bem como problemáti-

ca sua utilização cartográfica” (VELOSO et al., 1991) Observando a classificação, constatamos 

como fica difícil identificar onde podemos encaixar o cerrado brasileiro dentro de sua proposta.

Tabela 10 - Classificação de Rizzini reformulada

I			–	 Matas	ou	Florestas

 1 – Floresta paludosa

  a. amazônica

  b. litorânea

  c. austral 

  d. marítima

 2 – Floresta  pluvial  

  a. amazônica

  b. esclerofila 

  c. Montana
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Continuação	da	Tabela	10	 	

  d. baixo montana

  e. dos tabuleiros

  f. de araucária

  g. ripária ou em manchas

 3 – Floresta estacional

  a. mesófila perenifólia

  b. mesófila semidecídua

  c. de Orbignya (babaçu)

  d. mesófila decídua

  e. mesófila esclerofila

  f. xerófila decídua

 4 – Thicket (scrub)

  a. lenhoso atlântico

  b. esclerófilo amazônico

  c. esclerofilo

  d. lenhoso espinhoso

  e. suculento

  f. em moitas

 5 – Savana

  a. central 

  b. litorânea

II	–	Campo	ou	grassland

  a. limpo de quartzito 

  b. limpo de canga

  c. gerais

  d. pampas

  e. alto montano

  f. brejoso

  g. do alto rio Branco

Fonte: VELOSO et al. (1991).
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Em 1966, Andrade-Lima e Veloso retomaram o termo “formação” para distinguir grandes 

grupos vegetais. Eles mantiveram os termos regionalistas para as formações não florestais, mas 

adotaram uma terminologia universalizada para as florestas, que já incluía os condicionantes 

climáticos. 

Tabela 11 - Classificação de Andrade-lima e Veloso

A			–	 Formações	Florestais

 I – Floresta pluvial tropical

 II – Floresta estacional tropical

 III – Floresta caducifólia tropical

 IV – Floresta subtropical

B			–	 Formações	não	florestais

 I – Caatinga

 II – Cerrado

 III – Campo

C			–	 Formações	edáficas

Fonte: VELOSO et al. (1991).

Figura 15 - Divisão fitogeográfica de Veloso (Veloso et. al., 1991, p. 25)
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O sistema com uma terminologia totalmente universalizada só viria alguns anos depois com 

o Projeto RADAM.

Uma das principais propostas de classificação da vegetação brasileira, que se apoiava nos 

estudos do próprio Veloso, foi estabelecida dentro do Projeto RADAM, que mais tarde passaria 

a se chamar Projeto RADAM BRASIL. Junto com Góes-Filho, Veloso propôs uma classificação 

baseada na proposta de Elemberg e Mueller-Dumbois (1965/66 apud VELOSO e GÓES-FILHO, 

1982). Essa classificação, denominada fisionômica-ecológica, tinha, no nosso entendimento, a vir-

tude de estabelecer uma hierarquia de classes que nos permite agrupar as unidades fitogeográficas 

a partir de diferentes escalas de análise, o que possibilita o uso de diferentes critérios de indi-

vidualização à medida que nos aproximamos do fenômeno, como se utilizássemos uma lente de 

aumento. Quanto mais próximo do objeto, maior é o nosso poder de individualização dos detalhes. 

Essa característica se adequava aos objetivos do Projeto, que visava basicamente o mapeamento 

dos recursos naturais e tinha como principal material de análise as imagens de RADAR geradas 

a partir de uma plataforma aérea. Por conta do uso do sensoriamento remoto, o mapeamento do 

RADAM era, em sua essência, fisionômico (VELOSO e GÓES-FILHO, 1982).

Outra particularidade foi a universalização das terminologias naquilo que se convencionou 

chamar, na legenda do Projeto, de Região Ecológica, “uma área florística típica e de formas bi-

ológicas características, que se repetem dentro de um mesmo clima, podendo ocorrer em terrenos 

de litologia variada, mas com relevo bem marcado” (VELOSO e GÓES-FILHO, 1982).  

Tabela 12 - Classificação do Projeto RADAm

1	–	 Região	Ecológica	da	Savana	(Cerrado	e	Campos)

 1a. Arbórea  densa

 1b. Arbórea aberta

 1c. Parque 

 1d. Gramíneo lenhosa

2	–	 Região	Ecológica	da	Estepe	(Caatinga		e	Campanha	Gaúcha)

 2a. Arbórea  densa

 2b. Arbórea aberta

 2c. Parque 

 2d. Gramíneo lenhosa
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Continuação	da	Tabela	12

3		–	 Região	Ecológica	da	Savana	Estépica

 (vegetação de Roraima, Chaquenha e parte da Campanha Gaúcha)

 3a. Arbórea  densa 3c. Parque 

 3b. Arbórea aberta 3d. Gramíneo lenhosa

4		–	 Região	Ecológica	da	Vegetação		Lenhosa	Oligotrófica	Pantanosa	(Campinarana)

 4a. Arbórea  densa 4c. Gramíneo lenhosa

 4b. Arbórea aberta 

5		–	 Região	Ecológica	da	Floresta	Ombrófila	Densa	(Floresta	Pluvial	tropical)

 5a. Aluvial  5d. Montana

 5b. Das terras baixas 5e. Alto Montana

 5c. Submontana

6		–	 Região	Ecológica	da	Floresta	Ombrófila	Aberta	(4	fácies	da	floresta	denda)

 6a. Das terras baixas 6c. Montana

 6b. Submontana

7		–	 Região	Ecológica	da	Floresta	Ombrófila	Mista	(Floresta	das	Araucárias)

 7a. Aluvial  7c. Montana

 7b. Submontana 7d. Alto Montana

8		–	 Região	Ecológica	da	Floresta	Estacional	Semidecidual	(Floresta	subcaducifólia)

 8a. Aluvial 8c. Submontana

 8b. Das terras baixas 8d. Montana

9		–	 Região	Ecológica	da	Floresta	Estacional	Decidual	(Floresta	caducifólia)

 9a. Aluvial  9c. Submontana

 9b. Das terras baixas 9d. Montana

10	–	Áreas	de	Formações	Pioneiras	(Formações	edáficas)

 10a. com influência marinha 10 c. influência fluvial

 10b. influência fluviomarinha

11	–	Áreas	de	Tensão	Ecológica	(contato	entre	região)

 11a.  com misturas florísticas (ecótono) 11b. com encraves florísticos (encrave)

12	–	Refúgios	ecológicos

13	–	Disjunções		ecológicas

Fonte: VELOSO et al. (1991).
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O uso de uma terminologia universal foi um importante passo no sentido de harmonizar 

o sistema brasileiro com a nomeclatura tropical adotada nos continentes americano, africano e 

asiático, o que de fato era um desejo de seus autores. Elemberg e Mueller-Dumbois trabalharam 

junto a UNESCO no final da década de 1960 e início de 1970 no sentido de produzir um sistema 

de classificação unificado. Mas, num certo sentido, a classificação do Projeto RADAM incorpo-

rou algumas terminologias não tão adequadas à nossa realidade, caso da estepe e das formações 

pioneiras. Seria interessante se as publicações sempre preservassem as terminologias regionais 

que os autores propuseram entre parênteses. No caso das “formações pioneiras” a legenda “for-

Figura 16 - Divisão fitogeográfica do Projeto RADAM (Veloso et. al., 1991, p. 28)
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mações edáficas” talvez fosse mais interessante, pois do ponto de vista climáxico, tais formações 

encontram-se no seu estágio pleno de desenvolvimento. É o caso dos manguezais. Mas essa é uma 

questão de difícil consenso. Coutinho (2002), por exemplo, quando trata do cerrado, considera a 

mata mesófila de interflúvio, sempre verde, como sendo climáxica nos cerrados. Para ele, o estrato 

lenhoso e herbáceo é limitado pelas condições de fertilidade do solo e por essa razão não atingiu 

sua plenitude. Entretanto, no mesmo artigo, ele lembra que o estrato herbáceo do domínio dos 

cerrados é heliófilo, diferente da floresta, o que nos leva a concluir que a condição de dominância 

dessas espécies, em determinadas situações, devem-se às condições ecológicas e enquanto elas 

forem mantidas a fisionomia permanecerá.

Em franca dissidência com a legenda proposta pelo Projeto RADAM, o fitogeógrafo George 

Eiten propôs, em 1983, uma nova classificação da vegetação brasileira, abandonando a terminolo-

gia universal e lançando mão de uma série de classe de cobertura. Ao todo foram propostos vinte 

e quatro itens. 

Tabela 13 - Classificação de george eiten

I   – Floresta Tropical Perenifólia

 1 – de várzea estacional 4 – nebulosa 

 2 – de várzea estuário 5 – de terra firme

 3 – pantanosa 6 – latifoliada perenifólia

II – Floresta Tropical Caducifólia

 1 – mesofílica latifoliada semidecídua

 2 – mesofílica latifoliada semidecídua e de babaçu

 3 – mesofílica latifoliada decídua

III – Floresta Subtropical Perenifólia

 1 – de araucária 4 – latifoliada perenifólia

 2 – latifoliada perenifólia com emergentes 5 – arvoredo subtropical de araucária

 3 – de podocarpus 6 – savana subtropical de araucária

IV – Cerrado

 1 – cerradão 4 – campo sujo de cerrado 

 2 – cerrado 5 – campo limpo de cerrado

 3 – campo cerrado
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Continuação	da	Tabela	13

V  – Caatinga

 1 – florestal 5 – arbustiva aberta

 2 – de arvoredo 6 – arbustiva fechada

 3 – arbóreo arbustiva fechada 7 – savânica

 4 – arbóreo arbustiva aberta 8 – savânica lajeada

VI  – Pradaria Subtropical

VII – Caatinga Amazônica

 1 – arbórea 4 – savânica

 2 – arbustiva fechada 5 – campestre 

 3 – arbustiva aberta

VIII – Campo Rupestre

IX  – Campo Montano

X   – Restinga costeira

 1 – arbórea 4 – savânica

 2 – arbustiva fechada 5 – campestre

 3 – arbustiva aberta

XI – Campo praiano

XII – Manguezal

 1 – arboreo 2 – arbustivo

XIII – Vereda

XIV – Palmeiral

 1 – babaçual 3 – açaizal 

 2 – carnabual 4 – butirizal

XV – Chaco

XVI – Campo litossólico

XVII – Brejo estacional

XVIII – Campo de murundus

XIX – Pantanal

XX – Campo e savana amazônicos

XXI – Bambuzal

XXII – Brejo permanente (de água doce, salobra ou salgada)

XXIII – Vegetação Aquática

XXIV – Vegetação de afloramento de rocha

Fonte: VELOSO et al. (1991).
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Talvez preocupado em produzir um sistema de classificação tão amplo e detalhado como o 

do Projeto RADAM, o autor acabou criando um sistema particular, de difícil aplicação. No en-

tanto, Eiten não parece ter se preocupado em preencher lacunas deixadas pela legenda do Projeto 

RADAM.

Um fato inegável foi que os estudos produzidos durante as décadas de 1960 e 1970, prin-

cipalmente com o Projeto RADAM, trouxeram uma ampla contribuição ao conhecimento mor-

fológico e fitogeográfico do território brasileiro. A classificação do RADAM acabou sendo incor-

porada, posteriormente, pelo próprio IBGE.

Uma questão importante, que merece nosso destaque, foi o uso extensivo de imagens pro-

duzidas por meio de Sensoriamento Remoto para o mapeamento da vegetação. Atualmente elas 

são um dos principais recursos utilizados quando queremos investigar alguma formação florestal 

ou alguma intervenção sobre esta formação. Mas ainda chegar a um consenso no que diz respeito 

à escolha de produtos e metodologias que melhor se adeqüem à nossa escala de análise. Nem 

tudo é passível de ser mapeado e uma imagem de sensoriamento remoto e a resolução espacial 

destas, ou seja, a unidade mínima capaz de ser observada no terreno, são determinantes na escolha 

da escala que queremos trabalhar. Como destaca Comer e Schulz (2007) nem toda comunidade 

vegetal ocorre em áreas suficientemente grandes ou em parcelas distintas que permitam que elas 

sejam mapeadas por meio de imagens de satélite ou similares. Alguns fenômenos só são possíveis 

de serem observados em campo. O avanço das plataformas de imageamento e o incremento dos 

produtos gerados por elas, em muito, têm nos ajudado nessa empreitada, mas ainda não dão conta, 

por si só, de garantir a autonomia do trabalho remoto.

É certo que a possibilidade de se identificar alvos numa dimensão do espaço cada vez menor, 

cria um cenário novo dentro do mapeamento da superfície e da cobertura vegetal. Detalhes que 

antes poderiam apenas ser observados em campo, tornam-se passíveis de observação nas imagens 

de sensoriamento remoto. 

Esta possibilidade atende perfeitamente às novas propostas de classificação como a da car-

tografia geobotânica4, que busca descrever as características de uma comunidade vegetal em todos

 
4. Cartografia Geobotânica: setor da cartografia temática que se preocupa em interpretar e representar os fenômenos, 
espaciais e temporais, que se referem à flora, à vegetação, à paisagem vegetal, à unidade fitogeográfica, com ênfase 
na relação destes com o meio ambiente. É uma cartografia que aborda diferentes níveis de análise, que vão do fito-
indivíduo ao bioma (Pedrotti, 2004).
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os seus níveis, desde as associações e subassociações, até o nível do indivíduo, da espécie (PE-

DROTTI, 2004). Dentro desse ponto de vista, para dar cabo dos mapeamentos de maior detalhe, 

temos de utilizar uma cartografia nova, especializada e adequada a essas exigências

É importante destacarmos uma questão importante em relação às observações anteriores que 

é a preocupação crescente de se fazer uma cartografia voltada para o estudo da ecologia dos am-

bientes. Ozenda (1986) chama a atenção para os níveis de integração que ocorrem nos diferentes 

recortes fitogeográficos, ou seja, as relações que as entidades presentes num meio estabelecem 

entre si em diferentes escalas, e que tornam possível o seu mapeamento.

Tal proposta não difere da classificação fitogeográfica padronizada pela UNESCO em 1973, 

baseada no sistema hierárquico de Ellemberg e Mueller-Dumbois em 1965-1966. O que há de novo 

é a inclusão de outros temas dentro da representação cartográfica, tais como o relevo, a hidrografia, 

as localidades, as vias de comunicação, entre outros, como parte integrante do mapeamento. Nesse 

sentido, passam a ter a mesma importância não só os fatores bióticos, mas também, os abióticos. 

E ainda entram em cena aqueles promovidos pelas interferências humanas (OZENDA, op. cit.). 

Segundo Ozenda (1986) as novas propostas de mapeamento da vegetação sugerem uma 

metodologia evolutiva onde a vegetação participa em igualdade com outros temas e não mais 

como um componente principal. Ou seja, as diversas entidades que compõem um determinado 

ecossistema podem ter um papel relevante na representação dos fatores ambientais (OZENDA, op. 

cit. P.14), o que dá a essa cartografia uma roupagem muito mais ambiental, em detrimento daquela, 

fitogeográfica.

Essa visão incorpora outros conceitos que estão além das simples descrições vegetais, in-

cluem o conceito de paisagem5 e geossistema6. Dentro dessa perspectiva a unidade dos agrupa-

mentos não se faz apenas em termos de homegeneidade florística ou fisionômica, mas, acima de 

tudo, segundo princípios ecológicos. Nesse caso, a presença humana tem uma participação muito 

mais relevante. Abre-se mão de uma cartografia vegetal para se fazer uma cartografia ambiental.  

 
5. Paisagem: termo em constante transformação que tem suas origens vinculadas à geografia européia e que pode ser 
sintetizado, de uma maneira geral, pelas palavras de Tricart (1981) como “uma dada porção perceptível a um obser-
vador onde se inscreve uma combinação de fatos visíveis e invisíveis e interações as quais, num dado momento, não 
percebemos senão o resultado global” (TIRCART, 1981 in PASSOS, 2003, p. 56).
6. Geossistema: “termo utilizado pela primeira vez por Sochava em 1960 e que serve para designar um sistema 
natural homogêneo que tem uma morfologia e um funcionamento que englobam o conjunto de transformações 
dependentes da energia solar ou gravitacional, dos ciclos d´água, dos biogeociclos, assim como dos movimentos de 
massas de ar e dos processos de geomorfogênese” (BERTRAND e BERTRAND, 2007, p. 51).
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Journaux (1985) vai além e sugere uma cartografia de síntese, que não só trabalhe com as infor-

mações de um determinado ambiente, mas também com a sua dinâmica. Nesse aspecto, as inter-

venções humanas interferem sobremaneira no resultado final. Como conclui Martinelli e Pedrotti 

(2001): “nos dias de hoje, não podemos mais conceber sobre a realidade espacial, a do espaço 

humano, de forma analítica e fragmentada. Devemos esforçar-nos na busca de uma cartografia de 

reintegração, de reconstrução do todo.” (MARTINELLI E PEDROTTI, 2001, P. 40).

A questão que fica é que a vegetação, ainda que compartilhe em importância com outros 

fatores, continua sendo um dos principais indicadores da qualidade ambiental. Conforme destaca 

Moran (2009), “as florestas fornecem serviços ambientais que estabilizam o clima, protegem as 

espécies vegetais e animais e podem seqüestrar grandes quantidades de carbono pela conversão em 

biomassa vegetal” (MORAN, 2009, p.20). Tal questão mantém viva a importância dos mapeamen-

tos da vegetação independente das abordagens de classificação que estes mapeamentos adotem.
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6. Caracateríticas da área de estudo

O arquipélago do Marajó é um complexo insular, localizado integralmente no Estado do Pará 

e envolve uma área de aproximadamente 49.606 km2. Está situado na desembocadura do Rio Ama-

zonas, numa faixa litorânea denominada por Silveira (1964) apud Muehe (2003) de Golfão Ama-

zônico. Apesar disso, esse complexo recebe água de outros dois grandes rios: o Pará e o Tocantins. 

O arquipélago recebe o nome de sua maior ilha que, além de ser uma região de grande importância 

hidrológica e biológica, constitui a maior ilha fluvio-marinha do planeta (BRASIL, 2007). 

Na pesquisa em questão, optamos por trabalhar com uma área mais restrita, localizada na 

porção oriental da Ilha de Marajó, mais precisamente pelo quadrante formado pelas coordenadas 

0° 12’ 16” S , 48° 20’ 8” W e 1° 13’ 16” S, 48° 53’ 2” W (Anexos 01 e 02).  No entanto, como os 

fenômenos geográficos se distribuem e se inter-relacionam por uma área muito maior, daremos, a 

seguir, uma descrição que engloba as características de todo o arquipélago.

Essa região passou por um longo processo de sedimentação que começou há mais de 80 

milhões de anos. O Projeto RADAM (1974) utilizou a denominação “Aluviões” para descrever os 

depósitos aluviais de variada granulometria que compõem a paisagem local. A forma de deposi-

ção é separada do continente pelo Arco de Gurupá onde, à montante, temos um processo de col-

matagem em pleno desenvolvimento enquanto que, à jusante, esse processo já está praticamente 

concluído. Acredita-se que a ilha estivesse conectada ao continente, formando um interflúvio entre 

os rios Amazonas e Tocantins (BRASIL, 1974). Os indícios dessa hipótese são a continuidade de 

sedimentos, no continente e na ilha, provenientes da Formação Barreiras, deposição mais recente 

que está relacionada ao mais antigo nível de aplainamento da região, denominado Pediplano Plio-

cênico (BRASIL, 1974).

A origem do Marajó está diretamente ligada aos mecanismos de subsidência da fossa marajo-

ara, que se iniciaram com a reativação Wealdeniana (ALMEIDA, 1967 apud BRASIL, 1974), e aos 

processos de flutuação climática da terra, caracterizados pelas regressões e transgressões marinhas 

ocorridos durante a Trangressão Flandriana. As atividades tectônicas, que duraram até o Holoceno, 

foram as principais responsáveis pelo processos erosivos na região. A distribuição da formação 

Jacarezinho, por exemplo, “está intimamente relacionada com os grabens de Limoeiro e Mexiana” 

(PETRI e FÚLFARO, 1983, p. 299). A separação da Ilha de Marajó do continente estaria ligada a 

atuação mais intensa da Transgressão Flandriana no graben de Limoeiro, durante o Holoceno.
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Os sedimentos mais antigos, presentes na região, são os das formações Limoeiro e Jacarezi-

nho (SCHALLER et al., 1971). Eles se depositam em discordância sobre rochas pré-cambrianas 

ou sobre remanescentes do Paleozóico da plataforma continental. São caracterizados por uma 

granulometria mais grosseira e formam pacotes arenosos que podem chegar a 1.000 metros de 

espessura. Frações mais grossas como blocos e seixos também são comuns (PETRI e FÚLFARO, 

1983). Assim como em outras partes do território brasileiro, caso do complexo estuarino lagunar 

de Cananéia-Iguape (GAMBA, 2004), a sedimentação mais grosseira está associada à processos 

mais antigos, os sedimentos mais finos são de origem mais recente. Seguem o mesmo raciocínio as 

observações de Petri e Fúlfaro (1983), quando caracterizam o Noroeste do Rio Pará: lama na pla-

taforma interna e areia na plataforma externa. Essa sucessão granulométrica se aplica à Formação 

Marajó, que data do início do Terciário e esta assentada sobre as formações citadas anteriormente. 

Esse espesso pacote sedimentar, que aflora na região e recobre praticamente toda a ilha, é formado, 

basicamente, por arenitos argilosos e folhelhos (PETRI e FÚLFARO, 1983).

Figura 18 - Esboço estrutural da Foz do Amazonas (SCHALLER, et. al. 1971).
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Apesar dos processos de deposição já ocorrerem há milhões de anos, a consolidação desses 

terrenos é, do ponto de vista geológico, recente: ocorreu há cerca de 5 mil anos. Os sedimentos 

argilosos são predominantes ali, assim como em praticamente toda costa norte do território brasi-

leiro, na área que vai do Oiapoque, no Amapá, ao estuário do Rio Itapecuru, no Maranhão. Eles se 

depositam tanto sobre os manguezais quanto em terrenos mais elevados.

Por conta de ser uma região de sedimentação recente, predomina um relevo repleto de áreas 

alagáveis e recortado por inúmeros canais, principalmente na sua porção sudoeste e oeste. Para 

Ab´Saber (2006) essa porção é, na realidade, “um tampão deltaico que assoreou um paleocanal 

largo, que interligava o Amazonas com o estuário do Rio Pará (Baía do Guajará)” (AB´SABER, 

2006, p. 87).  Esse complexo de deltas, que recebe águas de uma variedade de rios e riachos, pos-

sui grande extensão territorial. De acordo com Ab´Saber (2006) podemos distinguir, basicamente, 

quatro níveis de sedimentação: o primeiro, mais ao sul, constituído por pequenas ilhas que se dis-

tribuem nos delta do Rio Tocantins; o segundo, formado pelos sedimentos finos trazidos pela con-

fluência dos rios Guamá, Moju e Acará; o terceiro constituído pelos baixos terraços sustentado por 

cascalheiras na região de Bélem e na borda Leste do Marajó; e, por fim, as superfícies aplainadas 

de Anajás e da borda oeste do Arquipélago (AB´SABER, 2006, p 88).  Segundo Ab´Saber (2006), 

“as planícies alagáveis, lagos e tesos que se estendem desde o rebordo central do bloco de Ana-

jás até o canal e o litoral Atlântico constituem a mais complexa área de sedimentação recente da 

Amazônia” (AB´SABER, 2006, p. 89). Diegues (1972) apud Palma (1979) afirma que os fatores 

que exercem influência sobre a corrente estuarina da região contribuem para que a descarga fluvial 

ocorra na direção noroeste. O fluxo em direção Leste está restrito ao período das cheias. Isso expli-

ca um interessante fenômeno que ocorre no estuário. Durante o final da Transgressão Flandriana, a 

subida do nível do mar, acima do atual, provocou um afogamento da área conhecida como estreito 

de Breves. O descenso das águas para o nível atual, em razão do optimum climático, assoreou os 

paleocanais que interligavam o Rio Amazonas com o estuário do Rio Pará (AB´SABER, 2006). 

Esse bloqueio acabou formando uma região conhecida como “Baía das Bocas”, sendo as mais 

significativas as de Caxiuanã, Pacajaí, Portel e Melgaço. Como o fluxo das correntes tende a ser 

na direção nordeste, essas áreas colmatadas passaram a ser destruídas por processos erosivos que 

ficaram conhecidos como “Furos de Breves”. Esses “furos” vão sendo abertos à medida que outros 

vão sendo entulhados. Isso permite que parte descarga fluvial do Rio Tocantins seja transferida 

para o delta do Amazonas, o que explica, em parte, a formação de um extenso complexo de ilhas 

de nessa porção do arquipélago. Para Palma (1979) a construção de bancos de areia em ambien-
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te de plataforma interna “indicaria uma estabilização do nível do mar, provavelmente durante a 

Transgressão Flandriana, 60 metros abaixo do nível atual, com o desenvolvimento dos bancos na 

atual isóbata de 80” (PALMA, 1979, p.36). Os bancos de areia, tanto na Baía de Marajó como nos 

demais trechos navegáveis do rio Pará e do Amazonas, muitas vezes são responsáveis por aciden-

tes com embarcações. Uma visão geral das características geológicas da Ilha de Marajó pode ser 

visualizada na Figura 20.

Do ponto de vista geomorfológico, o Arquipélago do Marajó abrange duas unidades morfo-

estruturais e morfoclimáticas: o Planalto Rebaixado da Amazônia e a Planície Amazônica (BRA-

SIL, 1974). O mapeamento do Projeto RADAM (1974) também identificou no arquipélago três 

feições geomorfológicas distintas: as planícies colmatadas a Leste; o pediplano pleistocênico ao 

centro; e as regiões em processo de colmatagem a oeste. A área abrangida pelo planalto Rebaixado 

Amazônico limita-se à porção sul-sudeste da ilha, o restante é dominado pela Planície Amazôni-

ca. Aliás, o complexo insular do Marajó é uma extensão da planície do Rio Amazonas que ali se 

alarga formando um emaranhado de canais, furos, igarapés, paranás, meandros abandonados que 

constituem um ambiente de grande singularidade em relação a outras áreas de planície do território 

brasileiro (BRASIL, 1974). Segundo o Projeto RADAM (1974), “as áreas de planície amazônica 

já colmatadas por sedimentos holocênicos têm na Ilha de Marajó a sua maior extensão contínua” 

(BRASIL, 1974, II/19). Há uma relação direta da vegetação arbustiva com os diques marginais 

que se formam nos vales que cortam as planícies, haja vista que as áreas abertas são povoadas 

Figura 19 - imagem dos Furos de Breves obtida pelo satélite LANDSAt-5.
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Figura 20
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em sua maioria por gramíneas. A acumulação de um substrato rico em matéria orgânica permite 

que ocorra um maior desenvolvimento das formações vegetais. Também é comum a presença de 

paleocanais nas proximidades do Lago Arari. De acordo com Muehe (2003), eles testemunham a 

evolução fluvio-lacustre e indicam uma paleodrenagem dirigida ao oceano.

A topografia é monótona e o relevo é muito baixo. Franzinelli (1990) apud Muehe (2003) 

“descreve o litoral do Marajó como plano, apenas interrompido por cordões litorâneos localizados 

junto à linha de costa ou um pouco para o interior, com alturas máximas de 4m, em cuja retaguarda 

se estende a planície pantanosa da ilha” (MUEHE, 2003, p. 287). As características geomorfológi-

cas também podem ser observadas na Figura 21.

No que diz respeito à pedologia, predominam no Arquipélago do Marajó os solos do tipo 

Latossolo Amarelo Distrófico, Hidromórficos Indiscriminados Eutróficos e Distróficos, Hidromór-

ficos Gleyzados Eutróficos e Distróficos, Lateritas Hidromórficas Distróficas (Plintossolos), Solos 

Halomórficos e Areias Quartzosas (Neossolos) (BRASIL, 1974). Todos eles são produto dos sedi-

mentos arenosos e argilosos do Terciário e do Quaternário.

Os latossolos amarelos se distribuem em áreas mais restritas da ilha, estando associados aos 

baixos terraços. São solos ácidos de baixa fertilidade natural, com boa drenagem. Podem apresen-

tar profundidades acima de 2 metros e, nas regiões planas, textura muito argilosa no horizonte B.

Os solos hidromórficos indiscriminados estão, em parte, associados ao pediplano pleisticêni-

co. São solos não muito profundos, com característica arenosa, e apresentam um horizonte orgâni-

co de espessura variada. Assim como a maioria dos solos da região do arquiélago, desenvolvem-se 

sob a influência da água, uma vez que muitas áreas ficam alagadas, o que evidenciado pelas cores 

acinzentadas (BRASIL, 1974).

Os solos hidromórficos gleizados, eutróficos e distróficos, estão presentes nas planícies de 

inundação e ilhas do Baixo Amazonas, e nas regiões costerias baixas. Englobam o gley húmico e 

pouco úmido. São solos fortemente ácidos, podendo-se apresentar alcalinos e, ao contrário da uni-

dade citada anteriormente, possuem textura mais argilosa. O horizonte orgânico também é variável 

e, no caso dos eutróficos, apresenta pouca profundidade. 

As lateritas hidromórficas, conhecidas na classificação atual como Plintossolos, encontram-

se associadas às áreas de várzea. Sua distribuição é mais comum na borda Leste do arquipélado.  
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São solos ácidos, fortemente intemperizados, de drenagem moderada. Apresentam uma granu-

lometria diversificada, dada as variações de areia, silte e argila que podem ser encontradas nos 

diferentes horizontes.

Os solos halomórficos estão associados tanto às regiões costeiras, nas áreas de mangue, 

como em campos de terras baixas do Marajó. No segundo caso foram identificados como Solon-

chak. Devido à proximidade da costa, muito provavelmente são solos influenciados pelo avanço 

da maré nos cursos d´água. Os solos de mangue são aqueles constantemente banhados por águas 

salobras que se desenvolvem em áreas de deposição na costa do arquipélago. De acordo com o 

Projeto RADAM (1974) sua distribuição não é tão ampla na região e se restringe às porções norte 

e nordeste.  O mesmo acontece com as areias quartzosas (Neossolos), solos profundos, predomi-

natemente arenosos, de baixíssima fertilidade, que estão associados a baixadas e terraços da faixa 

costeira, ao norte do arquipélago.

A Figura 22 apresenta uma carta com a distribuição dos solos na Ilha de Marajó, no entanto é 

importante lembrarmos que como essa classificação foi feita na década de 1970, dentro do Projeto 

RADAM, a taxonomia não está atualizada.

Quanto ao clima, a região do Marajó se assemelha a toda a região amazônica, um clima 

quente e úmido, característico da zona equatorial, de baixas amplitudes térmicas e ausência de 

um período de seca prolongado. Segundo a classificação de Koeppen, os climas predominantes no 

Arquipélago são do tipo Af (clima tropical chuvoso) e Am (clima tropical de monção). O Projeto 

RADAM (1974) alterou essa segunda classificação e propôs uma classe climática intermediária 

entre o Am e o Aw (clima tropical de savana) denominada Amw’ (BRASIL, 1974, p. III/13), por 

conta da similaridade do regime de chuvas da região com as que ocorrem no clima do tipo Aw. 

Pela classificação de Thornthwaite temos os climas do tipo B2rA’a’, B3rA’a’, B4rA’a’, com prati-

camente nenhuma deficiência hídrica (LIMA et al., 2005).

As temperaturas médias anuais estão na casa do 26°C, sendo as mínimas maiores que 18°C 

e as máximas menores do que 33°C. As precipitações oscilam entre 2000 mm e 3000 mm anuais 

(AB´SABER, 2006). Na porção oeste, nas áreas de mata, podem chegar aos 4000 mm (LIMA et al., 

2005), característica que faz com que a umidade relativa do ar também seja alta, na faixa dos 80%. 

Basicamente, os climas são controlados pela massa equatorial marítima (Em) e a ZCIT 

(CONTI e FURLAN, 2001). As oscilações, durante o ano, da ZCIT e a ação dos alíseos têm um 
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papel importante no controle das chuvas na região (LOPES, 2009). As precipitações na área de 

estudo crescem a partir do mês de dezembro e atingem seu pico nos meses de fevereiro e março 

(Figura 23). As precipitações são mais abundantes entre o verão e o outono, época em que a ZCIT 

avança na direção do interior do continente, atingindo a sua maior penetração entre os meses de 

março e maio (LOPES, 2009). 

Com a proximidade do inverno, a ZCIT começa a se deslocar em direção ao hemisfério norte 

fazendo com que a região passe a um período menos chuvoso. Na porção oriental da Ilha de Ma-

rajó, esse período atinge o seu ápice durante a primavera, no trimestre entre setembro e novembro, 

quando a ZCIT encontra-se mais ao norte, nas latitudes entre 05° e 10° norte (LOPES, 2009). 

Uma variável que pode interferir na atuação da ZCIT na região é a temperatura superficial 

da água (TSM) no Atlântico Equatorial. Pequenas anomalias na TSM podem provocar mudanças 

no padrão de circulação atmosférico, o que influencia diretamente as precipitações na região. Isso 

ocorre geralmente em anos de El Niño.

Quando a temperatura superficial da água está mais elevada no Atlântico Norte Equatorial, há 

um favorecimento ao posicionamento e à manutenção da banda de nebulosidade da ZCIT mais ao 

norte, enquanto que quando as águas estão mais quentes no Atlântico Sul Equatorial, há um favore-

cimento da atuação da ZCIT no hemisfério sul (SOUZA e NOBRE, 1998), o que produz anomalias 

positivas ou negativas nos índices pluviométricos de acordo com o posicionamento da ZCIT. 

Figura 23 - Dados pluviométricos da Estação Meteorológica Soure, ilha de Marajó (iNMEt, 2008).
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Outro fenômeno que afeta a região são os ventos. Na região dos Campos do Marajó eles 

podem alcançar a velocidade de 2,5 m/s. Quando eles encontram uma barreira natural, como a 

floresta, com árvores de grande porte, a velocidade cai para 1 m/s. É o que ocorre próximo o muni-

cípio de Breves (LIMA et al., 2005). Levando-se em conta que parte das chuvas na Amazônia está 

associada aos movimentos diários de convecção (LOPES, 2009), a escassa presença de vegetação 

e de barreiras naturais nos campos, sugerem uma resposta para o maior período de estiagem nessa 

região da Ilha.

Do ponto de vista da biota, o Marajó caracteriza-se por conter uma variedade de fisonomias 

vegetais, praticamente todos os tipos de vegetação do Brasil tropical estão representados nesse 

complexo ecológico. De acordo com Ab’Saber (2006) “o mosaico de ecossistemas constituído nas 

terras firmes e planícies alagáveis do Marajó, Belém-Mosqueiro e Guamá-Moju é extremamente 

variado em termos de suportes ecológicos, constituição biótica e funcionalidade. “Nos diferentes 

compartimentos da região podem ser detectadas florestas densas, de terras firmes insulares ou con-

tinentais (Anajás-Belém); florestas de várzeas em planícies aluviais ou deltaicas (Guamá, Moju e 

Acará e delta interno Guamá-Moju); campos submersíveis e faixas de aningais (Marajó); campi-

nas, campinaranas e veredas campestres psmófilas (Moju, Bragantina); e, por fim, ecossistemas 

de mangues na margem direita da Baía de Marajó” (AB´SABER, 2006, p. 89). Em todos os casos 

a vegetação sofre influência direta da rede hidrográfica local, que controla os processos de depo-

sição. Essas superfícies que permanecem inundadas a maior parte do tempo fornecem condições 

que determinam a existência de diferentes tipos de mata na mesma região (JOLY, 1970). Nas áreas 

mais abertas a característica dos solos é determinante no desenvolvimento das formações flores-

tais. Caso das áreas de campos e cerrados do interior do arquipélago. 

Foram identificados pelo Projeto RADAM (1974) três grupos fisionômicos ecológicos: o da 

Floresta Ombrófila Densa; o da Floresta Secundária; o dos Cerrados; e o das Formações Pioneiras.

A Floresta densa designa a vegetação de porte arbóreo que se distribui por quase toda a 

Amazônia. Suas árvores podem atingir 50 metros de altura. Na região, essa formação subdivide-se 

em dois tipos: Floresta Ombrófila dos Platôs, que ocupa os baixos terraços e possuem maior de-

senvolvimento vertical; e Floresta Ombrófila Aluvial, que ocupa as áreas de deposição quaternária, 

influenciadas ou não pelas cheias dos rios. Hueck (1972) classificou essas formações como “mata 

de pântanos”. Entre as espécies vegetais encontradas na primeira podemos destacar a sucupira 

(Vatairea sericea) e a castanheira (Bertholletia excelsa). Na segunda é muito comum a presença 
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de uma importante espécie, o Açaí (Euterpe spp), que produz um fruto que é muito explorado e 

consumido em todo país. Floresta Secundária foi a denominação utilizada pelo Projeto RADAM 

(1974) para qualificar as áreas que passaram por intervenções humanas.

O grupo dos cerrados compreende as formações arbóreas e campestres caracterizadas por 

árvores tortuosas, com caule lenhoso e folhas espessas. É uma vegetação adaptada às deficiências 

pedológicas e a um período de estiagem. Para efeitos de classificação, o Projeto RADAM (1974) 

dividiu essas áreas dentro da Folha de Belém, em Campo Cerrado e Parque. No Arquipélago do 

Marajó, encontramos apenas o do tipo Parque, uma formação subclímax de porte arbóreo, carac-

terizada por amplas extensões campestres cobertas por gramíneas. É uma fisionomia comum de 

áreas que permanecem alagadas permanentemente ou por um período do ano (BRASIL, 1974). A 

presença dos Cerrados nessas áreas de alta umidade tem despertado a curiosidades dos pesquisado-

res. De acordo com Hueck (1972), alguns autores justificam a presença dessas formações pela ação 

dos ventos marítimos que, ao soprarem na direção do continente, empurrariam as nuvens retirando 

parte da umidade que ali se concentra. No entanto, esse fato não explicaria as ocorrências de cerra-

do nas partes mais interiores. Sampaio apud Hueck (1972) atribui esse fato à demasiada umidade 

do solo, o que segundo o próprio Hueck (op. cit.) não é algo razoável se compararmos com as áreas 

de mata que bordejam o Rio Amazonas. Para ele, a resposta estaria nas flutuações climáticas do 

Quaternário. Levando-se em conta que os solos dessa região são de acidez elevada, é provável que 

haja uma somatória dos fatores pedológicos com os fatores climáticos. 

As formações pioneiras são as primeiras fases da sucessão ecológica, caracterizadas por for-

mações vegetais litorâneas que sofrem influencia direta da ação marítima. No Marajó constituem os 

Mangues e as áreas de influência aluvial conhecidas como “Campos de Marajó” (BRASIL, 1974). 

Os manguezais ocorrem quase que exclusivamente na borda Leste do arquipélago. Caracterizam-se 

por uma formação com espécies vegetais lenhosas de porte arbóreo e herbáceo, além da presença 

de micro e macroalgas, adaptadas às flutuações de salinidade (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 

Os “Campos de Marajó” são formações abertas caracterizadas pelo amplo domínio de gramíneas. 

O Arquipélago do Marajó também se caracteriza por ser o habitat natural de um grande 

número de espécies de mamíferos e peixes, estes últimos a grande riqueza do arquipélago e a 

principal fonte de alimento do caboclo marajoara. De acordo com o Plano de Desenvolvimento 

Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó (BRASIL, 2007), as espécies mais conhecidas 

entre os mamíferos são a onça pintada (Felis onca), a sussuarana (Felis concolor), os maracajás 
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(Felis wiedii), os gatos mouriscos (Herpailurus yagouarundi), a raposa da mata (Pseudolopes gym-

nocercua), o jupará (Potos flavus), a anta (Tapirus terrestris), o quati (Nasua nasua) e o guaxinim 

(Procyon cancrivorus). Entre os peixes, o tucunaré (Cichla ocellaris), o puraquê ou peixe-elétrico 

(Gymnotus electricus), a pescada (Sciaena amazônica), a piraíba (Piratinga piraiba), o pirarucu 

(Arapaima gigas sp.), as piranhas (Serrasalmo sp.), o candiru (Vandellia cirrhosa) e o tamuatá 

(Callichrhys sp.). No entanto, a fauna marajoara não se restringe a essas espécies. Recentemen-

te foram identificadas espécies de caranguejos: aratu ou sarará (Aratus pisonii), caranguejo uca 

(Ucides cordatus) e o chama-marés (Uca sp.); de camarão: camarão canela ou regional (Macro-

brachium amazonicum); de siri: siri azul (Callinectes sp.); de isópode: turu (Limnoria lignorum). 

Além de toda essa exuberância natural, o arquipélago também chama a atenção por sua Ge-

ografia Humana singular. O Marajó é uma área de ocupação antiga, civilizações pré-colombianas 

já habitavam a região há, pelo menos, 5 mil anos. Descoberta pelo espanhol Vicente Pizón em 

1500 e batizada como Ilha Grande de Joanes, recebeu o nome de Marajó em 1754, que em tupi 

significa “barreira do mar”. Sua colonização sempre se deu de maneira conflituosa. As sucessivas 

investidas do colonizador europeu sobre essas terras provocaram, ao longo dos anos, reduções das 

populações indígenas locais (BRASIL, 2007). Os colonizadores que mais prosperaram nessa ocu-

pação foram os missionários franciscanos que chegaram ao Pará em 1617. A consolidação desse 

processo se deu com a chegada do Padre Antonio Vieira a Belém, em 1653. No entanto, as disputas 

por terras não se limitaram aos nativos mas, também, holandeses, franceses e ingleses (MIRANDA 

NETO, 1976). 

Passado esse processo, a ocupação do Marajó se deu no molde do colonialista português, por 

meio da distribuição de terras. Entre os anos de 1721 e 1740 foram distribuídas mais de 50 sesma-

rias, o que provocou um forte processo de escravização dos nativos. Esse processo se prolongou 

por vários anos, sendo que em 1823, cerca de 80% da população local, era composta por negros, 

índios e mestiços (BRASIL, 2007).  A principal atividade econômica era a produção de açúcar. Sua 

derrocada, no entanto, abriu espaço para a expansão pecuária a partir de 1860. O desenrolar desse 

processo histórico acabou definindo o próprio futuro do Marajó: pecuária extensiva nos latifún-

dios e extrativismo vegetal, principalmente pela exploração da borracha, da castanha do Pará e do 

corte de madeira. Porém, a intervenção humana na ilha não foi suficiente para apagar as marcas do 

tempo. Ainda podemos encontrar uma variedade de registros arqueológicos como, por exemplo, 

os sambaquis do município de Curralinho.
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Do ponto de vista antropológico o Marajó é muito mais conhecido por seus ceramistas, tri-

bos indígenas que se fixaram na região há cerca de 3 mil anos. Atribui-se a origem desses povos à 

região sub-andina colombiana (MIRANDA NETO, 1976). Sua principal característica era a pro-

dução de uma variedade de utensílios de cerâmica com uma qualidade refinada, dentre os quais 

se destacam os vasos, as urnas funerárias e principalmente as tangas, uma espécie de tapa sexo 

de grande singularidade. As tribos marajoaras costumavam aterrar os tesos e enterrar seus mortos 

nesses aterros, mesmo lugar onde enterravam boa parte de sua cerâmica. Esses aterros eram cons-

tantemente alteados pelas gerações subseqüentes (MIRANDA NETO, 1976).. 

Desse período até os dias atuais a situação do Marajó não mudou muito, a pecuária extensi-

va e o extrativismo vegetal continuam sendo as principais atividades econômicas da região, junto 

da pesca, entretanto, os rebanhos não são mais criados apenas em áreas de campos naturais mas, 

também, em áreas cultivadas, abertas pelo desmatamento.  A pesca é, desde os tempos antigos, 

largamente praticada, dada a sua importância na subsistência das comunidades locais. A maior 

parte dela é feita de maneira artesanal e faz parte do dia-a-dia do “caboclo” marajoara, que também 

dedica parte de seu tempo à agricultura. Nos anos de 1980 a pesca artesanal passou a ter a con-

corrência da indústria pesqueira que, utilizando embarcações dotadas de câmeras com isolamento 

térmico, cobria maiores extensões territoriais. Esse incremento possibilitou a absorção da mão-de-

obra local nessa atividade, principalmente das populações ribeirinhas. Mas a prática da pesca com 

redes de arrasto passou a ser um grande inconveniente para o conjunto geral das populações que 

utilizam a pesca como seu meio de sustento, uma vez que houve uma grande redução do estoque 

pesqueiro. (OLIVEIRA JR, 1991).

 A economia do Marajó participa em quase 3% no Produto Interno Bruto do Estado do Pará. 

É o menor PIB entre as mesorregiões paraenses. As atividades econômicas são variadas: a agri-

cultura e o extrativismo vegetal fornecem, talvez, seus principais produtos. No que diz respeito à 

agricultura destacam-se a Mandioca, amplamente cultivada pela região, a Banana, o Abacaxi, o 

Côco-da-Baía, o Milho e o Feijão.

Em relação ao extrativismo vegetal, o Marajó representa uma síntese daquilo que se extrai 

na região amazônica (MIRANDA NETO, 1976). A madeira ainda é o produto mais procurado, mas 

apesar da região ser berço natural de um grande número de espécies de interesse comercial, parte 

dessa madeira também é utilizada para a produção de carvão, o que não impede, apesar de tudo, que 

o arquipélago responda por cerca de 26% da produção madeireira do Estado. Essa extração predo-
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mina na porção meridional do arquipélago, onde destaca-se o município de Breves. O extrativismo 

vegetal, deve-se destacar, é a atividade econômica que mais envolve o trabalho familiar e mais 

distribui renda na região (BRASIL, 2007). O produto que mais caracteriza esse ramo é o Açaí, um 

recurso típico das florestas de várzea muito consumido e comercializado na região. Dele se apro-

veitam o fruto e o palmito, no entanto, em regiões como a do município de Breves, os estoques na-

turais dessa planta foram extremamente reduzidos pela extração predatória (OLIVEIRA JR, 1991).

A pecuária, apesar de encontrar condições favoráveis ao seu desenvolvimento, possui pouca 

expressão no cenário regional. O que mais chama a atenção é a presença do rebanho bubalino, que 

se equipara ao bovino no arquipélago. O grande impasse ao seu desenvolvimento tem sido a falta 

de manejo adequado, fatores que envolvem, especialmente, as condições de sanidade dos reba-

nhos. Outro ponto que prejudica a economia é a falta de infra-estrutura de apoio a essas atividades. 

É o que acontece também com a pesca.

É importante salientar que o Marajó, muitas vezes, sofre por conta de suas próprias caracte-

rísticas. Boa parte de seu território passa um período do ano coberto por água, o que torna a vida 

das comunidades, altamente dependente dessa sazonalidade. Ela interfere na coleta do Açaí, na 

pesca e no transporte, o que faz o tempo ganhar outra dimensão na vida dos habitantes das diversas 

ilhas que compõem o arquipélago. Como afirma Gallo (1981), a vida no Marajó é sinônimo de 

espera e essa espera está diretamente ligada à água e às características topográficas da Ilha.

As características locais também influenciam na demografia da região, que tem uma den-

sidade de aproximadamente 3,65 hab/km2. A maioria da população se distribui nas áreas rurais, 

apenas nos municípios de Breves, Soure e Salvaterra a população urbana é maior. Estes, inclusive, 

são os que recebem o maior número de turistas durante o ano. 

Temos de destacar aqui que o turismo vem sendo uma importante alternativa econômica para 

a região. Se por um lado o Marajó dispõe de características fisiográficas que definem uma certa 

realidade da população, por outro, elas acabam sendo um atrativo. É o caso das belezas naturais 

que encontramos no arquipélago. Além disso, o componente humano, a cultura, também tem um 

alto grau de participação nessa questão

As populações nativas do Marajó descendem de uma miscigenação antiga, primeiro dos 

portugueses com os indígenas e depois com os negros, empenhados no trabalho das fazendas. A 

migração oriunda do nordeste, ocorrida nas últimas décadas, trouxe um novo componente racial 
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pra região, mas não foi suficiente para alterar os traços raciais marcados pela presença do indígena 

e do negro. Falar da Ilha de Marajó não é falar apenas de uma região de importância e interesse 

ecológico, mas também de um conjunto de expressões culturais que incluem a dança, a culinária 

e a cerâmica (BRASIL, 2007).

Tabela 14 - População no Arquipélado do Marajó* – 1991 a 2005.  

Cachoeira do Arari 3.102 13.241 16.700 5.832 9.951 5,38 17.658 
Chaves 13.085 17.491 17.350 1.229 16.343 1,33 17.313 
Muaná 3.766 22.367 25.536 7.637 17.891 6,78 27.758 
Ponta de Pedras 3.365 16.500 18.694 8.631 10.065 5,56 20.316 
Salvaterra 1.044 11.889 15.118 8.631 6.467 14,48 17.505 
S. Cruz do Arari 1.075 4.774 5.621 2.240 3.024 5,23 5.611 
Soure 3.513 17.481 19.958 17.302 2.655 5,68 21.789 
Afuá 8.373 20.008 29.505 6.783 22.727 3,52 36.524 
Anajás 6.922 14.288 18.322 4.607 13.711 2,65 21.307 
Breves 9.550 72.140 80.158 40.538 39.901 8,39 86.084 
Curralinho 3.617 15.204 20.016 5.313 14.634 5,53 23.573 
São Sebatião da Boa Vista 1.632 14.926 17.664 7.180 10.480 10,82 19.688 

Total

* Excluíndo o município de Gurupá que abrange área continental.

Fonte: BRASIL (2007).

59.044 240.309 284.642 115.923 167.849 9,61 315.126
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(Km²)

População
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População
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