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RESUMO 

 

Amaral, C. H. (2014). Sensoriamento remoto hiperespectral e definição de espécies 

indicadoras aplicados à Geobotânica no bioma Cerrado. Tese de doutorado. Instituto de 

Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

A Geobotânica por sensoriamento remoto é uma técnica de obtenção de informações 

geológicas indiretas em ambientes cobertos por vegetação e apresenta grandes 

perspectivas por sua capacidade de otimizar trabalhos de campo e gerar possíveis alvos a 

serem examinados. O objetivo deste estudo foi realizar a discriminação espectral, em escala 

de folha e de copa, de espécies arbóreas neotropicais associadas localmente a diferentes 

formações e fácies geológicas, bem como defini-las remotamente como indicadoras 

geológicas na Estação Ecológica de Mogi-Guaçu, São Paulo, Brasil. Dados obtidos em 70 

unidades amostrais, como texturais de solos e sedimentos, químicos de solos, de nível do 

freático, altitudinais (modelo digital de terreno), fitossociológicos e fisiológicos/estruturais de 

vegetação (índices hiperespectrais de vegetação), foram minerados e analisados através da 

técnica de quantização vetorial Self-Organizing Maps (SOM). Inga vera Willd. subsp. affinis 

(DC.) T.D. Penn (INVE) e Calophyllum brasiliense Cambess. (CABR) mostraram-se 

associadas à planície de inundação, incluindo meandros abandonados (Depósitos 

Aluvionares), com amplo domínio das frações argila e silte nos sedimentos. Qualea 

grandiflora Mart. (QUGR) e Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. (TAOC) foram identificadas 

apenas nas colinas e platôs da Formação Aquidauana, com altas porcentagens das frações 

areia fina, média e grossa, e escasso silte. Cedrela fissilis Vell. (CEFI) e Zeyheria 

tuberculosa (Vell.) Bur. (ZETU) demonstraram estar associadas a uma fácies aflorante da 

Formação Aquidauana, com distinta presença das frações de areia grossa e muito grossa, 

além da baixa porcentagem das frações silte e areia fina. As cinco primeiras espécies 

tiveram dados bioquímicos e espectrais (400-2.500 nm, FieldSpec 3 Hi-Res) coletados, em 

escala de folha, tanto no período chuvoso quanto no seco. Seus espectros foram 



 
 

classificados através da técnica Multiple Endmember Spectral Mixture Analysis (MESMA). 

As espécies foram bem discriminadas em ambos os momentos sazonais, nessa escala de 

trabalho. Dentre os melhores resultados por intervalo espectral, as exatidões do produtor e 

do usuário não foram inferiores a 87,5%. Esse sucesso mostrou estar intimamente ligado à 

alta variabilidade bioquímica observada em suas folhas. As variações intra e interespecíficas 

em compostos bioquímicos puderam ser correlacionadas às suas variações espectrais. A 

discriminação espectral em escala de copa foi realizada com dois membros-finais (MF) via 

MESMA para CEFI, INVE e QUGR. Os pixels das imagens pré-processadas do sistema de 

sensores aeroportados ProSpecTIR-VS (530-2.532 nm, 1 m de resolução espacial) foram 

modelados por três MF: MF da classe de espécie-alvo, MF de outras classes de vegetação 

e sombra fotométrica. A falta de comissão espectral e a relativa baixa omissão espectral 

atingidas por QUGR na modelagem com dois MF, que incluiu outras classes de vegetação, 

refletiu em um mapeamento satisfatório de sua fração espectral. As tendências em 

distribuição dessa espécie indicaram claramente as colinas e platôs da Formação 

Aquidauana na área estudada.  

 

Palavras-chave: Geobotânica, bioma Cerrado, formações sedimentares, sensoriamento 

remoto hiperespectral, análise multivariada, análise de mistura espectral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Amaral, C. H. (2014). Hyperspectral remote sensing and definition of indicator species 

applied to Geobotany in the Cerrado biome. Doctoral dissertation. Institute of Geosciences, 

University of São Paulo, São Paulo. 

 

Geobotany via remote sensing is a technique for obtaining indirect geological information in 

vegetated areas and presents great perspectives by its capability for field work optimization 

and target generation to be evaluated afterwards. The aim of this research was to perform 

the spectral discrimination of Neotropical tree species (at leaf and crown levels) which are 

locally associated to geological facies and formations in the Mogi-Guaçu Ecological Station, 

in southeastern Brazil. Data from 70 sampling units, such as soils and sediments texture, 

soils chemistry, groundwater level, elevation (digital terrain model), plant sociology and 

vegetation physiology/structure (hyperspectral vegetation indices), were mined and analyzed 

through the vetorial quantization method called Self-Organizing Maps (SOM; Kohonen, 

1982). Inga vera Willd. subsp. affinis (DC.) T.D. Penn (INVE) and Calophyllum brasiliense 

Cambess. (CABR) demonstrated to be associated to the floodplain, including paleochannels 

(Alluvial Deposits sequence), with clayey-silty sediments. Qualea grandiflora Mart. (QUGR) 

and Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. (TAOC) were sampled on hills and plateaus of the 

Aquidauna Formation, which stood out for higher fine, medium and coarse sand contents 

and lower silt content. Cedrela fissilis Vell. (CEFI) and Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bur. 

(ZETU) showed be associated to one outcrop facies of the Aquidauna Formation, with 

distinctive presence of coarse and very coarse sand as well as lower silt and very fine sand 

contents. Biochemical and spectral (400-2.500 nm, FieldSpec Hi-Res 3) data were collected 

from the leaves of the first five species, during both rainy and dry seasons. Their spectra 

were classified through Multiple Endmember Spectral Mixture Analysis (MESMA). All target 

species were well discriminated at leaf scale. Considering the best classification results per 

spectral range, user’s and producer’s accuracies were always higher than 87,5%. These 



 
 

results seem to be linked to the great biochemical variability of their leaves. The intra and 

interspecific variability of biochemical compounds were correlated with spectral variability. 

The spectral discrimination at crown scale was performed with two endmembers (EM) via 

MESMA for CEFI, INVE e QUGR. The 1-m pixels of the preprocessed ProSpecTIR-VS 

images (530-2.532 nm) were modeled by three EM: EM of the target species, EM of other 

vegetation classes, and photometric shade. The QUGR class achieved a relatively lower 

spectral omission and had no spectra erroneously assigned to its class in the two EM 

classification, which included other vegetation classes. This classification result was 

reproduced in the three EM image unmixing. The distribution tendency of that species clearly 

indicated the hills and plateaus of the Aquidauana Formation in the study area.  

 

Keywords: Geobotany, Cerrado biome, sedimentary formations, hiperspectral remote 

sensing, multivariate analysis, spectral mixture analysis. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1. Apresentação 

A geobotânica por sensoriamento remoto em terrenos tropicais, como fonte de 

informação geológica em mapeamento geológico ou em geologia de exploração, é uma 

técnica pouco utilizada e com muito a ser desenvolvido. Ainda que resultados com imagens 

multiespectrais relativos à variabilidade espectral e florística venham sendo publicados na 

literatura, não são observados estudos voltados à identificação de espécies arbóreas 

indicadoras de ambientes geológicos comuns e sua posterior discriminação com sensores 

hiper e ultraespectrais. 

Esta tese tem como área de estudo a Estação Ecológica de Mogi-Guaçu, a nordeste 

do Estado de São Paulo, Brasil, onde há deposição de sedimentos quaternários associados 

ao rio Mogi-Guaçu (sequência Depósitos Aluvionares) e afloramentos da Formação 

Aquidauana, do Paleozóico da Bacia Sedimentar do Paraná. O experimento foi realizado em 

área marginal do bioma Cerrado e apresenta fisionomias exclusivas do bioma, bem como 

extensa mata ciliar, que floristicamente se aproxima ao bioma Mata Atlântica. Não há, do 

ponto de vista geoquímico, solos particulares na região que permitam o reconhecimento 

imediato de espécies indicadoras, como descreve a literatura para ocorrências de minérios 

metálicos. A definição de um grupo de espécies, de hábito arbóreo, que se associe a 

pequenas variações na granulometria dos sedimentos e solos, sejam elas fisionomicamente 

pertencentes ao cerradão ou à mata ciliar, é um resultado de importância para a 

geobotânica. A discriminação espectral dessas espécies em escala de folha e de copa e seu 

mapeamento, em imagens hiperespectrais de resolução espacial fina, completam uma 

abordagem geobotânica em nível específico com grande potencial para futuras aplicações. 

Atendendo à tendência dominante no Programa de Pós-Graduação em Recursos 

Minerais e Hidrogeologia, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, esta 

tese tem, como capítulos 3, 4 e 5, três trabalhos que serão transformados em artigos, além 

de considerações iniciais, fundamentação teórica geral e considerações finais. Como 
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apêndices, são apresentadas as listas de espécies amostradas na área de estudo, os dados 

químicos e granulométricos dos solos e dos sedimentos amostrados e os dados bioquímicos 

foliares das espécies alvo do estudo.  

 

1.2. Problema da pesquisa 

 A geobotânica por sensoriamento remoto, que, em seu sentido restrito, é referida 

como uma técnica de acesso a informações geológicas através das propriedades ópticas da 

vegetação sobrejacente, tem como objetivo principal a prospecção de mineralizações (ou 

exsudações de hidrocarbonetos), bem como o mapeamento geológico de áreas cobertas 

por vegetação. Os resultados de um mapeamento geobotânico acurado podem ser 

funcionais à geologia de exploração por indicar alvos, otimizando campanhas de campo.  

 Diferentemente das regiões frias e temperadas do planeta, com baixa diversidade 

florística, onde o estresse químico constitue o maior interesse geobotânico, nas regiões 

tropicais, altamente biodiversas, as variações florísticas e fisionômicas representam o 

principal fator de prospecção (Almeida et al., 2009). Nesses ambientes, o estresse químico 

só deve ser observado quando a concentração de dado minério (ou gás) é elevada a ponto 

de causar toxicidade nos solos ou condições secundárias adversas à vegetação.  

 Embora não sejam observados muitos trabalhos sobre o tema, aplicações de 

sensoriamento remoto multiespectral têm demonstrado nos ambientes altamente 

biodiversos, como a Amazônia, variações florísticas associadas às litologias subjacentes 

(p.ex., Higgins et al., 2011, 2012 e 2014). No bioma Cerrado, conhecido também como 

savana tropical basileira, inúmeras pesquisas baseadas em dados de campo – desde o 

estudo pioneiro de Eugen Warming em 1908: “Lagoa Santa, Contribuição para geografia 

fitobiológica” – têm demostrado a importância do meio físico na distribuição das fisionomias 

do bioma e, até mesmo, de espécies. Contudo, não são observados na literatura trabalhos 

que indicam associações entre espécies e geologia. De fato, para o estabelecimento seguro 

dessas associações, há de se considerar a dinâmica do sistema estudado. Essa dinâmica é 
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resultado da interação de tudo que o constitui: o clima, a biologia, a hidrologia, a 

geomorfologia, os solos e, também, a geologia que, não menos importante, representa a 

base de todo o sistema edáfico.  

 Como já previsto em 1999 por Floyd Sabins (Sabins, 1999), pesquisador em 

sensoriamento remoto geológico, novas investigações geobotânicas deveriam ser 

estimuladas com o advento do sensoriamento remoto hiperespectral. Imagens de bandas 

estreitas (hiperespectrais) de qualidade satisfatória (do sensor Airborne Visible/Infrared 

Imaging Spectrometer – AVIRIS, NASA) começaram a ser disponibilizadas ainda naquela 

década. Contudo, apesar do entusiasmo nas previsões desse pesquisador, ainda são raras 

as pesquisas em geobotânica por sensoriamento remoto hiperespectral entre os trópicos, 

tanto em geologia de exploração e de petróleo (exsudações de hidrocarbonetos), quanto no 

mapeamento geológico básico. 

 O sensoriamento remoto hiperespectral (ou espectroscopia de imageamento) da 

vegetação encontra-se em amplo e rápido desenvolvimento desde a década de 1990. No 

entanto, as técnicas de processamento e os resultados que vêm sendo apresentados na 

literatura vão além do exposto, até o momento, em geobotânica. Já é possível o 

mapeamento específico da vegetação, ao menos de espécies dominantes, em escala de 

copas individuais (Ustin e Gamon, 2010). O primeiro registro de sucesso em discriminação 

espectral de espécies nativas, em ambientes tropicais, possível apenas com sensores de 

alta resolução espectral e espacial, ocorreu no ano de 2005 (Clark et al., 2005). No entanto, 

o mapeamento de espécies nativas em escala de copas individuais entre os trópicos ainda 

constitui uma difícil tarefa, devido à elevada diversidade florística, bioquímica, fisiológica e 

estrutural presente no dossel de suas florestas. Essa diversidade ainda é pouco 

compreendida pela comunidade científica (Asner, 2008; Asner e Martin, 2008). 

Possivelmente por esse fato, as técnicas de discriminação espectral em escala de copas 

individuais e de mapeamento de espécies de plantas em imagens hiperespectrais são 

utilizadas mais comumente para espécies exóticas invasoras. Como essas plantas 

apresentam características fisiológicas, morfológicas e fenológicas distintas das outras 



28 
 

 

espécies, que estão em seus ambientes naturais, o seu mapeamento é mais facilmente 

atingido (Ustin e Gamon, 2010). Essas observações foram essenciais ao “senso comum” 

que vem se estabelecendo entre os principais pesquisadores da área: o sensoriamento 

remoto hiperespectral da vegetação pode identificar e mapear espécies de plantas; contudo, 

para que isso aconteça, essas espécies devem apresentar espectros singulares (Asner e 

Martin, 2009). Ou seja, o sucesso de mapeamento de uma determinada espécie se dá 

quando essa se distingue estrutural, bioquímica, fisiológica e fenologicamente das outras 

espécies presentes na paisagem (Gamon, 2008; Ustin e Gamon, 2010).  

 

1.3. Objetivos da pesquisa 

 O objetivo geral desta pesquisa é realizar a discriminação espectral em escala de 

folha e de copa de espécies neotropicais de ocorrência associada a diferentes formações e 

fácies geológicas, bem como verificar se o mapeamento baseado em pixel dessas espécies 

pode defini-las como indicadoras geológicas na Estação Ecológica de Mogi-Guaçu, São 

Paulo, Brasil. 

 A fim de atender esse objetivo maior, os objetivos específicos da pesquisa são: 

• Definir ambientes geológicos, através de análise multivariada de dados do meio 

físico, bem como verificar a possibilidade de definição “in loco” de espécies arbóreas com 

ocorrências associadas aos diferentes geoambientes (formações e fácies geológicas) da 

área de estudo. 

• Discriminar espectralmente, em escala de folha, espécies consideradas 

indicadoras de formações e fácies geológicas da área de estudo, bem como verificar a 

existência de um período sazonal mais adequado à discriminação. 

• Realizar a discriminação espectral, em escala de copa, entre espécies 

consideradas indicadoras de diferentes formações e fácies geológicas, e também entre elas 

e outras classes de vegetação pertencentes à paisagem estudada. 
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• Analisar as taxas de mistura espectral, em escala de folha e de copa, entre 

espécies arbóreas neotropicais e verificar se aquelas consideradas indicadoras de mesma 

formação e fácies geológicas apresentam composição bioquímica e comportamento 

espectral semelhantes entre si e distintos em relação às outras espécies. 

• Gerar imagens de frações espectrais de espécies consideradas indicadoras 

geológicas da área estudada e verificar se esse mapeamento, baseado em pixels de 1 m, 

pode prover informações quanto à ocorrência de determinada formação e fácies geológicas. 

 

1.4. Hipóteses testadas 

Abaixo estão descritas as seis hipóteses testadas nesta pesquisa: 

1. Considerando a variabilidade geológica, de microambientes e de comunidades 

vegetais, presentes na Estação Ecológica de Mogi-Guaçu, São Paulo, Brasil, existem 

espécies no dossel das diferentes fisionomias florestais que podem ser consideradas 

indicadoras de formações e fácies geológicas. 

2. Considerando a elevada sazonalidade bioquímica-espectral dos dosséis de 

formações neotropicais, existe um melhor período do ano (seco ou chuvoso) no qual 

espécies consideradas indicadoras de fácies e formações geológicas são mais bem 

discriminadas espectralmente, em escala de folha. 

3. Tendo em vista os variados regimes de deciduidade observados entre espécies 

consideradas indicadoras de diferentes formações geológicas da área de estudo, então 

essas espécies podem ser discriminadas espectralmente, em escala de copa, utilizando 

imagens do sistema de sensores aeroportados ProSpecTIR-VS obtidas no final do outono. 

4. Considerando uma possível existência de padrões ecofisiológicos (e estruturais) 

nas copas de espécies associadas ao mesmo ambiente geológico na Estação Ecológica de 

Mogi-Guaçu, então essas espécies apresentam maior mistura espectral, tanto em escala de 

folha quanto de copa. 
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5. Tendo em conta que é possível o mapeamento de espécies, ao menos das mais 

abundantes, em imagens hiperespectrais de resolução espacial fina, então o mapeamento 

de frações espectrais de espécies consideradas localmente indicadoras de ambientes 

geológicos, em mosaico de imagens ProSpecTIR-VS, permite inferir sobre a ocorrência de 

diferentes formações e fácies geológicas da área de estudo. 

 

1.5. Estrutura da tese 

Esta tese é composta por seis capítulos e três apêndices, sendo o primeiro e o último 

capítulos as considerações iniciais e finais.  

O segundo capítulo é constituído por uma fundamentação teórica geral dos principais 

temas abordados e métodos utilizados para a concretização da tese: i) Geobotânica de 

campo e por sensoriamento remoto, incluindo subtópicos com enfoque no bioma Cerrado; ii) 

Comportamento espectral de vegetação; iii) Self-Organizing Maps (SOM) e técnicas 

complementares; iv) Multiple Endmember Spectral Mixture Analysis (MESMA) e técnicas 

complementares.  

O terceiro capítulo é composto pela definição de geoambientes (formações e fácies 

geológicas) de ocorrência na Estação Ecológica de Mogi-Guaçu (EEMG) e de espécies de 

hábito arbóreo presentes no dossel florestal e associadas a esses ambientes. A definição de 

ambos (geoambientes e espécies) é resultado de análises multivariadas, baseadas em 

quantização vetorial (SOM) de dados amostrados em campo, dados vetoriais e índices 

hiperespectrais de vegetação. Esse capítulo tem como apêndices a lista de espécies 

amostradas na EEMG (Apêndice A) e os dados granulométricos e químicos dos sedimentos 

e dos solos amostrados (Apêndice B).  

O quarto capítulo é constituído pela discriminação espectral, em escala de folha, de 

espécies consideradas indicadoras de formações e fácies geológicas da EEMG, utilizando 

dados dos períodos chuvoso e seco do ano. Nesse capítulo também são apresentadas 

análises intra e interespecíficas das variações em compostos bioquímicos e 
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comportamentos espectrais foliares e suas implicações à geobotânica por sensoriamento 

remoto. As análises de mistura e discriminação espectral foram realizadas sobre dados 

ultraespectrais foliares utilizando a técnica MESMA. Os dados bioquímicos totais das 

espécies-alvo desse estudo são apresentados no Apêndice C.  

No quinto capítulo são apresentadas as análises de mistura espectral, em escala de 

copa, entre classes de espécies indicadoras de diferentes formações e fácies geológicas da 

EEMG, bem como entre elas e outras classes de vegetação representativas da paisagem. 

Nesse capítulo também são expostas as modelagens das imagens hiperespectrais, 

baseadas em pixel, via MESMA. São ainda discutidas a importância e as implicações desse 

estudo para a geobotânica por sensoriamento remoto.  

Nas considerações finais (capítulo 6) são discutidos os resultados das hipóteses 

testadas, os desafios encontrados durante a execução desta pesquisa e a influência da 

escala de trabalho no estabelecimento de relações geobotânicas.  

 

1.6. Área de estudo 

A área de estudo compreende a Estação Ecológica de Mogi-Guaçu – EEMG, no 

município de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo, sudeste do Brasil (Figura 1.1 ). Apresenta 

área de aproximadamente 1.200,30 ha e está localizada entre as coordenadas 22º16' e 

22º18' S e 47º08'30” e 47º12’30” W. Sua topografia é caracterizada por colinas amplas e 

planície aluvial, com altitudes entre 560 e 700 m. Os solos, em sua maioria, são 

hidromórficos de planície de inundação. A EEMG abriga cerca de 17 km do rio Mogi-Guaçu.  

A geologia local é representada pela Formação Aquidauana e pela sequência 

Depósitos Aluvionares, associada ao rio (CPRM, 2006). A Formação Aquidauana 

(Carbonífero da Bacia do Paraná) é caracterizada por depósitos continentais e constituída 

por arenitos e siltitos de cores avermelhadas, além de conglomerados, diamictitos, ritmitos e 

folhelhos. Os diamictitos presentes, também vermelhos, apresentam clastos dispersos, 

alguns com estrias de origem glacial, constituindo tilitos, e de deposição subaquosa. Apesar 
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desta diversidade litológica, Fúlfaro e Bjomberg (1993) observam que os solos 

desenvolvidos sobre esta formação são comumente arenosos. A sequência Depósitos 

Aluvionares, que tem naquela formação sua área-fonte, é formada por areias, cascalheiras, 

siltes, argilas e, localmente, turfas (CPRM, 2006). 

A EEMG está localizada em área marginal do bioma Cerrado e apresenta mosaicos 

de formações características tanto do Cerrado quanto da Mata Atlântica (Joly e 

Bicudo,1999). As formações de floresta estacional semidecidual, de origem atlântica, estão 

inseridas no bioma como formações extra-Cerrado por suas associações, mesmo que 

remota, com os cursos d’água (Ribeiro e Walter, 2008). Eiten (1963), no primeiro estudo 

florístico realizado na área, notou que as ocorrências dos cerradões (formações florestais 

xeromórficas do bioma) e das matas ciliares estão associadas, respectivamente, a porções 

de relevo mais alto e mais baixo, que, por sua vez, são dominados por substrato composto 

por rochas da Formação Aquidauna e por sedimentos quaternários.  
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Figura 1.1 . Localização da área de estudo. Fonte: IBGE (2004 e 2005). 

 

1.7. Sistemas de sensores ópticos utilizados no est udo 

Foram utilizados dados de diferentes sensores ópticos para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Para as análises espectrais em escala de folha (capítulo 4) e realce espectral das 

faixas de imageamento (capítulo 5), foram utilizados dados ultraespectrais coletados com 

espectrorradiômetro portátil FieldSpec 3 Hi-Res da Analytical Spectral Devices (ASD Inc. – 

Boulder, CO, EUA). As especificações técnicas do equipamento utilizado estão descritas na 

Tabela 1.1 .  

 

Tabela 1.1.  Especificações técnicas do espectrorradiômetro FieldSpec 3 Hi-Res (ASD, 2008). 
Espectrorradiômetro portátil FieldSpec 3 Hi-Res (ASD) 

Cobertura espectral de 350 a 2.500 nm 

Resolução espectral 

3,0 nm (~ 700 nm)  

8,5 nm (~ 1.400 nm)  

6,5 nm (~ 2.100 nm) 

Intervalo espectral 1,4 e 2,0 nm 

Número de bandas 2.151 
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Para obtenção de índices espectrais de vegetação (capítulo 3), análises de mistura 

espectral em escala copa e mapeamento de frações espectrais em escala de pixel (capítulo 

5), foram utilizadas imagens hiperespectrais obtidas com o sistema de sensores 

aeroportados ProSpecTIR-VS (SpecTIR – Reno, NV, EUA/ FotoTerra – São Paulo, SP, 

BRA). As especificações desse sistema são apresentadas na Tabela 1.2 .  

 

Tabela 1.2.  Especificações técnicas do sistema de sensores ProSpecTIR-VS (SpecTIR, 2011). 
Sistema de sensores aeroportados ProSpecTIR-VS (SpecTIR/F otoTerra) 

Cobertura espectral de 400 a 2.450 nm 

Resolução espectral 
2,9 nm (de 400 a 970 nm)  

8,5 nm (de 970 a 2.450 nm)  

Número de bandas 357 

Largura do imageamento ~ 320 m 

GIFOV (pixel) 1 m 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1. Geobotânica 

2.1.1. Definição e histórico 

A observação da relação entre a vegetação e a geologia decerto vem das origens de 

nossa espécie, na busca de rochas úteis à sua sobrevivência ou na procura de vegetais em 

ambientes caracterizados por determinada rocha (Almeida, 2005). O primeiro registro dessa 

relação na literatura ocidental provavelmente ocorreu no século IV a.C., quando Teofrasto, 

discípulo de Aristóteles, citou em seus compêndios sobre botânica a associação de uma 

espécie vegetal a solos sobre rochas calcárias (Kruckeberg, 2002). Outro registro é o de 

Vitruvius, no ano 10 a.C., que descreveu a presença de espécies de plantas associadas a 

terrenos pantanosos (Brooks, 1972). Em 1556, Georgius Agrícola, em seu livro “De Re 

Metallica”, citou haver senescência precoce, rebrota tardia e nanismo de plantas crescidas 

sobre corpos de minério, expondo a observação de sintomas fisiológicos e morfológicos de 

plantas sobre solos anômalos (Ustin et al., 1999). Segundo Ruisong e Yueliang (2004), a 

técnica é utilizada na China há mais de 2000 anos, sendo reconhecidas, desde então, 

plantas indicadoras de depósitos minerais. Contudo, o termo geobotânica foi sugerido 

apenas em 1866 (Fuller, 1920). Em meados da década de 1920, Eduard Rübel (Rübel, 

1927) iniciou sua publicação com a pergunta: Ecologia, fitogeografia e geobotânica 

constituem três diferentes ciências ou diferentes pontos de vista de uma mesma ciência? 

Uma é parte de outra, ou todas são sinônimas?  

Embora na literatura moderna a geobotânica tenha sido comumente entendida como 

uma técnica de prospecção mineral em áreas vegetadas (p.ex., Brooks, 1972 e 1983), em 

seu sentido amplo pode ser considerada como o estudo da integração de processos físicos 

e biológicos de interesse às Ciências da Terra (Ustin et al., 1999). Heshmatti e Squires 

(1997), por exemplo, descrevem-na como um ramo de estudos ecológicos em fitogeografia, 

enquanto Amaral (1992) a caracteriza como um ramo da geoquímica que se ocupa das 

relações entre a composição química de solos e a cobertura vegetal. Soares (2012) define-a 
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de modo mais amplo, como a ciência que estuda a expressão fisionômica, morfológica, 

taxonômica, fenológica e fisiológica da vegetação em função do meio físico onde ela se 

estabelece. Independentemente de termos ou de ramos de origem, a geobotânica tem o 

potencial de oferecer um melhor entendimento da fenologia, abundância e distribuição de 

plantas através de modelos ecofisiológicos holísticos, conectando o comportamento das 

plantas com as condições edáficas e a geologia (Ustin et al., 1999). Nesta pesquisa, a 

geobotânica em seu sentido amplo é tratada como a ciência que estuda a expressão da 

vegetação em relação ao meio físico, levando também em consideração aspectos 

geológicos. 

Além das variações morfofisiológicas observadas na vegetação em ambientes 

geoquimicamente extremos, como sobre mineralizações (p.ex., Brooks, 1983) e exsudações 

de hidrocarbonetos (p.ex., Smith et al., 2004; Sanches et al., 2013a e b), pode haver a 

presença de espécies indicadoras que se estabelecem e sobrevivem em ambientes 

adversos a outras espécies (p.ex., Cannon, 1971; Prasad, 1987). Muitos pesquisadores 

discorreram sobre a geobotânica em seu sentido restrito, como Cannon (1960 e 1971), 

Raney (1966), Brooks (1972, 1980 e 1983), Major (1975), Prasad (1987), nas décadas em 

que a técnica, realizada em campo, esteve mais presente na literatura. 

Brooks (1982) cita, a título de curiosidade, haver no século XIX frequentes relatos da 

presença de espécies indicadoras de depósitos auríferos, inclusive na Amazônia, como o 

dos naturalistas austríacos Spix e Martius em 1824. Brooks citou, como talvez o mais 

interessante mito no tema, um trabalho publicado em 1936 que apontava Equisetum como 

um gênero botânico indicador de depósitos de ouro. No entanto, Brooks et al. (1981) 

mostram que Equisetum spp. tem excepcional tolerância a arsênico, elemento muitas vezes 

associado a mineralizações auríferas primárias, como constataram na Nova Escócia. Ou 

seja, esses autores comprovaram que Equisetum é um indicador indireto de depósitos 

auríferos, mas de utilidade geobotânica restrita devido à sua ampla distribuição. Há diversos 

casos comprovados de espécies indicadoras de anomalias geoquímicas, mas a 
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aplicabilidade em geologia de exploração foi pequena, tratando-se mais de curiosidade 

científica. Essas pesquisas nunca passaram à fase seguinte, de reconhecimento remoto  

Ao exigir uma formação complexa do pesquisador ou equipes multidisciplinares, a 

geobotânica de campo em seu sentido restrito nunca se consolidou operacionalmente como 

técnica de prospecção mineral (Brooks, 1972 e 1983). Esse fato é potencializado nas 

regiões tropicais, considerando-se a dificuldade de acesso em áreas altamente vegetadas 

(Baker e Brooks, 1988). De acordo com Brooks (1972), entre 1857 e 1968, foram publicados 

199 trabalhos sobre o tema, dos quais 89 foram realizados por pesquisadores da extinta 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e 61 por pesquisadores dos Estados Unidos da 

América.  

Com a disponibilidade de imagens orbitais multiespectrais no domínio óptico a partir 

da década de 1970 (sensor Multi Spectral Scanner – MSS, do satélite Landsat 1), a 

geobotânica recebeu um enorme impulso. Os geólogos, antigos usuários das fotografias 

aéreas pancromáticas, rapidamente procuraram desenvolver a técnica com dados 

multiespectrais. Através da variabilidade florística e eventuais estresses químicos, a 

geobotânica por sensoriamento remoto é uma técnica ainda mais promissora na obtenção 

de informações geológicas indiretas. Ela permite a otimização dos trabalhos de campo, por 

gerar possíveis alvos a serem examinados (Almeida, 2005).  

Arden e Westra (1977), além de exporem uma excelente revisão de geobotânica, 

apresentaram resultados de quatro diferentes investigações na Geórgia (EUA), discutindo a 

aplicação da geobotânica por sensoriamento remoto e as potencialidades de diferentes 

sistemas fotográficos e imagens do sensor MSS/Landsat. Segundo esses autores, cada 

caso tem suas particularidades e não existe, portanto, um produto ou técnica mais 

adequados a investigações geobotânicas em geral. Os autores ressaltaram também a 

particularidade das relações geobotânicas a cada área e ocorrência mineral. Segundo eles, 

o controle geológico na distribuição de plantas é mais efetivo quando rochas contrastantes 

ocorrem em ambientes uniformes, semiáridos, subalpinos ou em platôs. 
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De acordo com Almeida (2005), a frequente falta de padrões em resposta espectral 

da vegetação, citada por Arden e Westra em 1977 e experimentada por pesquisadores nos 

anos seguintes, fez com que a técnica passasse por um período de quase ostracismo. 

Segundo Sabins (1999), os pesquisadores geobotânicos estavam se aposentando e, junto 

com eles, a técnica estava se ausentando da literatura. Apesar dessas constatações, com 

frequência relativamente baixa, trabalhos de geobotânica “sensu stricto” por sensoriamento 

remoto foram e ainda são desenvolvidos. Esses têm, em sua maioria, atingido com sucesso 

seus objetivos, como será apresentado mais à frente, e demonstram a evolução da técnica 

com a disponibilização subsequente de dados multiespectrais Thematic Mapper 

(TM)/Landsat, Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+/Landsat), Advanced Spaceborne 

Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER/Terra) e imagens hiperespectrais, 

como do sensor Airborne Visible/ Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS). 

 O sensoriamento remoto hiperespectral (e ultraespectral) é relativamente novo, 

tendo as primeiras imagens hiperespectrais, do sensor AVIRIS, sido disponibilizadas na 

década de 1990. Como previsto por Sabins (1999), novas pesquisas geobotânicas estão 

sendo desenvolvidas com essa tecnologia, mas ainda há muito a ser desenvolvido. Cabem 

ressaltar os trabalhos geobotânicos, no estado da arte, sobre vazamentos experimentais de 

hidrocarbonetos e realizados por equipes multidisciplinares, sob coordenação do 

pesquisador Carlos R. Souza Filho, da UNICAMP. 

É inegável o caráter multidisciplinar da geobotânica, bem como o caráter cartesiano 

das disciplinas acadêmicas, que se estende até os dias de hoje. Assim, é possível fazer 

uma análise paralela entre a mudança de paradigma experimentada pela humanidade e a 

que vem ocorrendo na geobotânica. Atualmente, ela aparece na literatura de forma mais 

frequente em seu sentido amplo, em trabalhos de cunho ecológico ou fitogeográfico. Esses 

trabalhos têm sido realizados geralmente por ecólogos e/ou equipes multidisciplinares, não 

mais por geólogos de exploração. É provável que esse seja um renascimento da técnica 

oriundo da mudança de paradigma, sentida mais fortemente no final do século XX, na qual a 

concepção mecanicista de Descartes e Newton abre espaço para uma visão holística e 
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ecológica (Capra, 1982). De acordo com Capra (1996), a “ecologia profunda” está 

rapidamente atingindo proeminência e, segundo Arne Naess (filósofo norueguês), ela 

consiste em formular questões mais profundas. Essa mudança de percepção, faz com que a 

ciência, reduzida para o entendimento das partes menores, seja agora reintegrada e 

enxergada de forma sistêmica.  

Deve-se ressaltar a importância das geotecnologias, que vêm evoluindo juntamente 

a essa mudança de percepção, para a geobotânica em sentido amplo. Higgins et al. (2011, 

2012 e 2014a), no estado da arte, salientam que a geologia controla diversas variações 

florísticas e estruturais nas florestas tropicais, em especial na Amazônia. Esse fato foi muito 

discutido e, algumas vezes, negado pela comunidade científica nas décadas anteriores 

(p.ex., Hubell, 1997; Condit et al., 2002). Aqueles autores ressaltam que o sensoriamento 

remoto representa uma oportunidade única de explorar as variações florísticas e estruturais 

da vegetação tropical e, mais do que isso, correlacioná-las com as propriedades dos solos e 

litologias subjacentes.  

Normalmente, as variações geológicas sem a presença de solos anômalos, como 

sobre mineralizações metálicas, são difíceis de serem quantificadas em campo, 

extrapoladas e espacializadas – principalmente quando sob florestas densas. Assim, as 

análises ficam, em sua maioria, no nível edáfico e altitudinal. Já em escala de paisagem, 

com apoio de modelos digitais de elevação (ou de terreno) e de mapas geológicos, as 

observações de campo, sejam elas edáficas, altitudinais e/ou vegetais, podem ser 

associadas de forma mais segura à geologia local.  

 

2.1.2. Geobotânica de campo em ambientes tropicais brasileiros 

Investigações botânicas sobre mineralizações ou sobre diferentes litologias, visando 

correlacionar essas variações à florística dos biomas brasileiros, não são comuns. Enquanto 

as relações da vegetação com a topografia, as características químicas e físicas dos solos, 

o nível do freático, a iluminação solar e o clima, por exemplo, são exaustivamente 
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estudadas, a geologia é praticamente ausente desses estudos. Assim, são inúmeros os 

trabalhos que tratam dessas relações sem discutir a influência geológica na distribuição de 

espécies e fisionomias, na estrutura do dossel, ou mesmo na fenologia de espécies e/ou 

comunidades.  

É evidente o maior número de pesquisas geobotânicas em seu sentido amplo nos 

biomas essencialmente florestais do Brasil, como a Mata Atlântica e a Amazônia. Novas 

variáveis, que não as usualmente estudadas, parecem estar sendo incorporadas nas 

análises e/ou discussões que visam estabelecer relações seguras entre variação florística 

(fisionômica ou estrutural) e o meio. A geologia parece ser uma dessas variáveis, devido à 

sua presença em trabalhos ecológicos recentes. Contudo, ela ainda é tratada 

secundariamente, pois seus dados não são acessados de forma direta. Estudam-se as 

características físicas e químicas dos solos, com suporte das geotecnologias, acessam-se 

as características topográficas e, com apoio de mapas geológicos, associam-se aquelas 

variáveis às litologias subjacentes. Obviamente o acesso à rocha-mãe, em terrenos não 

litólicos, não é uma tarefa fácil. Além disso, parece que essas associações, mais frequentes 

na Amazônia e com necessidade de aparato remoto, estão descritas em ambientes que 

apresentam maior dificuldade acesso e, portanto, o uso de produtos de sensoriamento 

remoto e mapas é essencial.  

Scudeller et al. (2001), para analisar as variações florísticas e estruturais na floresta 

atlântica ombrófila densa, aplicaram diversas técnicas estatísticas multivariadas sobre 17 

estudos florísticos realizados nesse domínio, no leste paulista. Duas das análises 

distinguiram dois grandes grupos florístico-estruturais, um sobre a Província Costeira e outro 

sobre o Platô Atlântico. A análise de correlação canônica confirmou a existência desses dois 

grupos e mostrou que esse gradiente poderia estar associado à altitude, por um lado, e à 

temperatura e precipitação, por outro. Contudo, a predominância de espécies arbóreas com 

distribuição restrita, a alta variação espacial em abundância dessas espécies – indicando a 

existência de nichos ecológicos –, a disposição das amostras no espaço de ordenação e a 

relativa baixa variância explicada pelo primeiro eixo, comprovaram a existência de 
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gradientes longos, complexos e não lineares, que podem estar relacionados a diversos 

outros fatores abióticos.  

Godoy (2001) e Adair et al. (2001) observaram elevada variação florística entre 

comunidades atlânticas sobre cálcarios e filitos, no Vale do Ribeira (SP). No primeiro 

trabalho o autor observou que, das espécies amostradas, 68 delas ocorriam apenas sobre 

calcários e 38 apenas sobre filitos. No segundo, os autores ressaltam que Piptadenia 

gonoacantha ocorre apenas sobre solos calcáreos e que Tibouchina pulchra é menos 

importante sobre esses solos quando comparados aos solos sobre filitos.  

Sztutman e Rodrigues (2002) estudaram o mosaico vegetacional numa área de 

floresta contínua da planície litorânea, preservada no Parque Estadual da Campina do 

Encantado, sul do Estado de São Paulo. A alta diversidade florística, estrutural e fisionômica 

das três florestas estudadas, considerando que estão sujeitas ao mesmo clima e com 

pequenas variações de altitude, deixam a causa de sua dissimilaridade à variabilidade 

edafogeológica. Na floresta sobre morrote foram encontradas 112 espécies (ordenadas por 

riqueza encontrou-se Myrtaceae, Lauraceae, Leguminosae e Rubiaceae). Na floresta turfosa 

rasa, com um total de 46 espécies, as duas famílias mais ricas também foram Myrtaceae e 

Lauraceae. Por fim, na floresta turfosa profunda foram descritas apenas cinco espécies, com 

dominância absoluta das espécies Ternstroemia brasiliensis e Ilex pseudobuxus (97,3% dos 

indivíduos). O índice de similaridade de Jaccard (Jacc) entre a floresta sobre morrote e a 

turfosa rasa foi de 0,109, com apenas 16 espécies em comum. Considera-se que 

comunidades similares apresentam Jacc ≥ 0,250. Os autores observaram completa ausência 

na floresta sobre morrote das espécies dominantes na floresta turfosa profunda. 

Regionalmente, a floresta sobre morrote tem alta similaridade com as florestas sobre o 

embasamento cristalino em Pariquera-Açu (Jacc = 0,460) e baixa com floresta sobre planície 

litorânea em Cananéia (Jacc = 0,103). Já a floresta turfosa rasa, ao contrário, apresentou alta 

similaridade com floresta sobre planície litorânea em Cananéia (Jacc = 0,328) e baixa com 

florestas sobre embasamento cristalino em Pariquera-Açu (Jacc = 0,088). As florestas 
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estudadas por Sztutman e Rodrigues (2002) mostraram que a proximidade geográfica é 

parâmetro que não prepondera sobre a variabilidade ambiental. 

Almeida et al. (2007a) estudaram a similaridade de comunidades vegetais em 

floresta atlântica ombrófila densa montana. Os autores encontraram, em dois perfis 

alocados em contínuo florestal, com iguais condições de topografia e orientação de vertente, 

importante dissimilaridade para o conjunto de plantas amostradas sobre terrenos com 

substrato de rochas metaintermediárias com e sem alteração hidrotermal. Em termos de 

similaridade florística entre aqueles dois ambientes, o Jacc calculado ao estrato arbóreo foi de 

0,15 e, para o total das espécies (incluindo arbustos e lianas) de 0,08. Na floresta sobre 

rochas com alteração hidrotermal foi encontrada menor diversidade vegetal, tanto em 

espécies arbóreas (0,78 vezes menos espécies, do que no outro ambiente) como em 

arbustos e lianas (0,48 vezes menos). Além disso, uma maior proporção de espécies 

pioneiras foi observada sobre as rochas alteradas. Essas representavam 18,2% do total de 

espécies amostradas sobre as rochas com alteração, contra 5,9% fora da zona de alteração. 

Das 49 espécies amostradas nos dois perfis, 27 espécies ocorriam exclusivamente fora da 

zona de alteração e 15 no perfil com alteração hidrotermal. Sete espécies foram comuns a 

ambos os perfis.  

Cabe ressaltar que trabalhos ecológicos no domínio atlântico têm, em sua maioria, 

correlacionado as variações florísticas do bioma a gradientes altitudinais (p.ex., Rodrigues 

and Shepherd, 1992; Oliveira-Filho e Fontes, 2000; Moreno et al., 2003; Sanchez et al., 

2013; Eisenlohr et al., 2013). Sanchez et al. (2013) analisaram a variação florística de 

floresta ombrófila densa, em um gradiente altitudinal de 1.000 m, na Serra do Mar, Estado 

de São Paulo. Esses autores observaram que diferentes situações edáficas estão 

associadas ao gradiente altitudinal e às variações fisionômicas e em abundância de 

espécies. Eles discutiram o processo de formação dos solos amostrados naquele gradiente 

e associaram-no à geologia. Os neossolos quartzarênicos da planície costeira, a 2 m de 

altitude, foram formados sobre sedimentos marinhos quaternários e, portanto, são 

relativamente jovens e arenosos. Já as situação de média (entre 100 e 600 m) e de altas 
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altitudes (1.000 m) apresentam solos mais antigos e estruturados, dadas as características 

das rochas aflorantes do Mesozóico. Sobre o cristalino, os autores associaram os solos 

menos argilosos, a 1.000 m, aos processos de erosão do terreno fortemente inclinado. Nas 

médias altitudes, considerando a inclinação mais suave do terreno, os autores descrevem 

solos mais estáveis e deposição de frações finas carreadas das áreas mais elevadas. A 

maior riqueza de espécies observada a 300 m (105 espécies) e 600 m (104) foi associada à 

maior soma de bases e mais elevadas concentrações de potássio, cálcio e magnésio de 

seus argissolos vermelho-amarelos. A 2 m foram observadas 55 espécies, a 100 m 68 

espécies e a 1.000 m 90 espécies. A altitude, os teores de argila e silte, a fertilidade e o pH 

dos solos demonstraram alta correlação com a abundância de espécies no gradiente 

altitudinal. Diferentes fatores condicionantes foram descritos e associados à riqueza e 

abundância de espécies nesses ambientes. 

Na Amazônia, por sua vez, diversos fatores que condicionam a distribuição da flora 

já foram defendidos, como o modelo ecológico neutro (p.ex., Hubell, 1997), a distância 

geográfica (p.ex., Condit et al., 2002) e as condições ambientais (p.ex., Phillips et al., 2003; 

Tuomisto et al., 2003a-c; Síren et al., 2013). Trabalhos recentes como os de Quesada et al. 

(2010), Higgins et al. (2011, 2012 e 2014a), Figueiredo et al. (2014) e Moser et al. (2014), 

mesmo que de cunho ecológico, defendem a importância da geologia na distribuição de 

diferentes assembleias de plantas no bioma.  

Mesmo que curto e estritamente botânico, Silva e Rosa (1989) observaram que as 

fisionomias e a estrutura da vegetação não se alteravam sobre jazidas de cobre, na Serra 

do Carajás, Pará. Os autores concluíram que, embora espécies arbóreas exclusivas às 

jazidas não tenham sido observadas, as variações em composição florística, em nível de 

família botânica e espécie, foram evidentes entre os terrenos com e sem mineralizações. 

Figueiredo et al. (2014) analisaram de forma integrada dados florísticos e edáficos de 

campo com dados de modelo digital de elevação e mapa geológico na Amazônia Central. 

Esses autores comprovaram que as características edáficas e a distribuição de espécies 

nessa região estão diretamente ligadas às formas de relevo e unidades litológicas 
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subjacentes. Para tanto, inventariaram espécies monocotiledôneas da ordem Zingiberales 

em 123 transectos de 250x2 m. Em cada transecto, de 50 em 50 m, dados de textura de 

solos e soma de bases trocáveis (K, Ca e Mg) foram obtidos. Informações de elevação ao 

longo da rede de canais e de declividade foram extraídas de modelo digital de elevação de 

30 m. As análises foram realizadas em quatro passos: i) model-based clustering (MC), 

considerando presença e ausência de espécies; ii) comparação com a técnica convencional 

de agrupamento hierárquico; iii) ANOVA para testar as diferenças edáficas e topográficas 

nos grupos de espécies formados; iv) ANOVA para testar se as classes geológicas refletem 

as variações edáficas e florísticas observadas. Variações em conteúdo de areia e de cátions 

entre diferentes vales analisados, rejeitaram a hipótese, antes defendida na Amazônia 

central, que a florística apresenta relação com a topografia, tais como vegetações de terras 

baixas e de terras altas. Aquelas variações edáficas puderam ser relacionadas às variações 

litológicas, considerando as características das rochas subjacentes. A soma de cátions foi 

estatisticamente diferente entre as litologias (rochas sedimentares do Cretáceo, do 

Paleozóico e ígneas do Pré-Cambriano), mesmo em situações de fundo de vale. A 

quantidade de areia nos solos também demonstrou ser um fator significante de 

diferenciação entre vegetações de terra alta e de terra baixa. A litologia e as formas de 

relevo mostraram ser os principais fatores controladores da florística na Amazônia central. 

Os autores concluem que esses dados, extraídos de mapas geológicos e modelos digitais 

de elevação, podem servir ao mapeamento de padrões florísticos da vegetação amazônica 

em áreas mais amplas e menos acessíveis.    

Também na Amazônia central, Assis et al. (2014) analisaram 41 inventários arbóreos 

realizados em paleovárzeas, várzeas e igapós de sete bacias hidrográficas. A observação 

de padrões florísticos, em nível de gênero botânico, foi realizada através de global non-

metric multidimensional scaling (GNMDS) e análise de agrupamento hierárquica UPGMA. 

Dentre outras técnicas utilizadas no estudo, foi realizada uma análise de espécies 

indicadoras (ISA). Os autores observaram que a riqueza de espécies nas florestas de 

várzea e paleovárzeas são similares e maiores que nas florestas de igapós. Mesmo que 
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floristicamente similares, observaram que Euterpe spp., Dipteryx spp. e Goupia spp. podem 

ser consideradas indicadoras de paleovárzeas amazônicas.  

O Pantanal, caracterizado como uma planície de depósitos aluvionares do 

Quaternário, é um complexo de comunidades vegetais. Embora essas comunidades 

apresentem relações geográficas com as formações amazônica, atlântica, chaquenha e com 

o Cerrado, suas disposições mostram-se associadas a diferentes litologias, a formas de 

relevo e a transições climáticas (Calheiro e Fonseca Jr., 1996). Considerando os pulsos de 

inundação ocorrentes na planície, são observados diferentes habitats, de aquáticos a 

terrestres (Junk et al., 2006). Assim, de acordo com Rizzini (1997), comunidades de plantas 

hidrófilas, submersas e natantes, helófilas, higrófilas, mesófilas e até xerófilas estão 

presentes na paisagem pantaneira. Formações monodominantes também são observadas, 

como os paratudais (Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f ex. S. Moore), 

carandazais (Copernicia alba Morong) e buritizais (Mauritia flexuosa L. F.). Talvez pela 

dificuldade de acesso, estudos quantitativos de campo de relação florística com o meio 

físico são raros, mas alguns trabalhos demonstram associações fisionômicas com os pulsos 

de inundação, topografia e granulometria de sedimentos, mesmo que de forma descritiva 

(Pott, 1982; Allem e Valls, 1987; Silva e Abdon, 1998; Silva et al., 2000; Abdon et al., 1998; 

Pott et al., 2009). Uma associação geobotânica de campo, rara ao Pantanal, datada de 1988 

(Conceição e Paula, 19861 apud Almeida, 2005), foi realizada na região da Nhecolândia. 

Esses autores associaram a ocorrência da palmeira C. alba (carandá) ao entorno de lagos 

salinos da região, o que foi confirmado mais recentemente por Almeida et al. (2003). 

 

2.1.2.1. A vegetação do bioma Cerrado e sua relação com o meio físico 

O bioma Cerrado, também conhecido como savana tropical brasileira, é o segundo 

maior do país – seguindo a Amazônia – e apresenta cobertura de aproximadamente 21% do 

                                                           
1
 Conceição, C. D. A., & Paula, J. D. (1986). Contribuição para o conhecimento da flora do Pantanal 

Mato-grossense e sua relação com a fauna eo homem. Anais do 1o Simpósio Sobre Recursos 
Naturais e Sócio-econômicos do Pantanal, 107-130. 
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território nacional (Klink e Machado, 2005). Sendo um bioma ecologicamente muito 

estudado, existe um consenso da influência climática, edáfica e da ação do fogo sobre sua 

vegetação. Contudo, são raras as associações estudadas entre a vegetação e seus padrões 

e a geologia local. Apenas trabalhos descritivos e antigos relatam essas associações. 

De acordo com Lopes (1984), a geologia do Planalto Central do Brasil (“core” do 

bioma), que consiste basicamente de formações pré-cambrianas de rochas ígneas e 

metamórficas, parcialmente cobertas por rochas sedimentares do Paleozóico e Mesozóico e 

sedimentos cenozóicos, tem sofrido dissecação e nivelamento por ciclos sucessivos de 

erosão. As principais unidades de solos sob o bioma Cerrado são de latossolos, ocupando 

cerca de 56% do total, seguindo-se cerca de 20% de areias quartzosas, 10% de lateritas 

hidromórficas, 9% de litossolos e menores porcentagens de podzólicos (Lopes, 1984). 

A vegetação do bioma apresenta fisionomias que englobam formações florestais, 

savânicas e campestres (Ribeiro e Walter, 2008). De acordo com esses autores, as 

formações florestais são representadas pelas fisionomias mata ciliar, mata de galeria (e 

subdivisões), mata seca (e subdivisões) e cerradão; as formações savânicas, pelas 

fisionomias cerrado “sensu stricto” (e subdivisões), vereda, parque de cerrado e palmeiral; e 

as formações campestres, pelas fisionomias designadas campo rupestre, campo limpo e 

campo sujo. As fisionomias de cerrado “sensu stricto”, o cerradão e as fisionomias campo 

sujo e campo limpo podem ser consideradas conjuntamente como cerrado “sensu lato” 

(Ribeiro e Walter, 2008). Há cerca de 800 espécies de árvores e arbustos e um número 

muito maior de espécies de ervas e subarbustos descritas no cerrado “sensu lato” (Ratter et 

al., 1997). Incluindo a flora das matas de galeria, matas mesófilas e outros habitats que 

ocorrem no bioma, são estimadas cerca de 12.300 espécies de plantas vasculares 

(Mendonça et al., 2008). 

Eiten (1963, 1972) e Cole (1982) observaram que as distribuições de diferentes 

fitofisionomias no bioma estão associadas à geologia, à geomorfologia e aos diferentes tipos 

de solos. Os solos sob a vegetação xeromórfica são tipicamente senis, profundos, com 

deficiência pronunciada em macro e micronutrientes e alta disponibilidade de alumínio 
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(Eiten, 1972). Essa baixa fertilidade dos solos é considerada por Arens (1963) como a causa 

do escleromorfismo oligotrófico observado nos vegetais superiores das formações de 

cerrado “sensu lato”. Nas formações savânicas, conforme foi sugerido por Waibel (1948) e 

Beard (1953), as variações estruturais gradativas entre campestre e florestal podem estar 

diretamente ligadas às condições edáficas. Haridasan e Araújo (1988), a título de 

curiosidade, observaram que muitas das espécies de cerrado acumuladoras de alumínio 

geralmente ocorrem apenas em solos distróficos e ácidos e se apresentam nestas áreas em 

maior densidade e valor de importância (VI).  

Segundo Ribeiro e Walter (2008), as formações florestais do bioma também 

apresentam relações com o meio físico, ocorrendo somente em solos bem drenados. As 

matas ciliar e de galeria estão associadas à hidrografia (perene ou intermitente), enquanto a 

mata seca e o cerradão encontram-se sobre os interflúvios. Ruggiero et al. (2002) 

observaram variações em fertilidade e textura de solos entre as fisionomias “sensu lato” do 

bioma no Brasil central, com as florestas estacional semidecidual e ripária associando-se 

aos solos mais argilosos e férteis. 

Como já foi descrito em Eiten (1972), a vegetação de cerrado, em seu sentido 

restrito, também se mostra associada a solos bem drenados. Assis et al. (2011) observaram 

que a disponibidade hídrica é o principal fator na diferenciação edáfica entre o cerrado 

“sensu stricto” e o cerradão. Oliveira-Filho et al. (1989) correlacionaram as variações da 

vegetação com a flutuação do freático, em um cerrado interfluvial na região de Salgadeira, 

Estado do Mato Grosso. Esses autores alocaram um transecto de 20x500 m da borda ao 

topo da área de interflúvio e reconheceram 5 subtipos de cerrado: cerrado de borda 

arenosa, cerrado de interflúvio elevado, cerrado de borda rochosa, cerrado de talude e 

cerradão. Os solos desse gradiente são essencialmente arenosos, embora com intensa 

variação em coloração. Com coletas de 0-20 cm, 40-60 cm e 80-100 cm, os autores 

observaram uma composição média de 86,9% de areia, 1,4 de silte e 11,7 de argila. Dez 

perfurações, de até 2 m, foram realizadas no pico da estação chuvosa. Como o freático 

atinge a superfície até a borda da primeira fisionomia (em contato com campos alagados) a 
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sua altura foi estimada para o resto do transecto, pelo cálculo da distância vertical. A 

coloração dos solos no gradiente também indicaram essa variação. No cerrado de borda 

arenosa, com o freático a 1 m, os solos são acinzentados e no cerrado interfluvial, a 8 m, 

são amarelo-avermelhados. Além da variação fisionômica abrupta, algumas espécies 

apresentaram padrão de distribuição ao longo do gradiente. 

Em se tratando das formações florestais extracerrado (associadas aos cursos 

d’água), Eiten (1972) observou que é variável a extensão do terreno em que as florestas de 

terras baixas do bioma sobem pelas laterais dos vales. Variações florísticas associadas ao 

tipo de solo, à topografia e às condições de drenagem, observadas nessas florestas, 

também são descritas na literatura, como em Oliveira-Filho et al. (1990, 1994a e b e 1997). 

Outros estudos que analisaram essas relações são curtos e descritivos, apenas com dados 

florísticos e fitossociológicos e pouca ou nenhuma informação ecológica (Oliveira-Filho et 

al.,1994a e b). Oliveira-Filho et al. (1997) estudaram as variações florísticas e sua relação 

com o meio edáfico em uma floresta estacional semidecidual no município de Conquista, 

Estado de Minas Gerais. Dois transectos foram alocados da margem do rio às terras altas: 

um com 30x195 m e outro de 45x120 m, e ambos constituídos por unidades amostrais de 

15x15 m. Nessas unidades amostrais a vegetação arbórea foi inventariada e amostras de 

solos foram coletadas, para análise química e granulométrica. Os solos foram classificados 

quanto ao tipo e à drenagem. Diversas análises estatísticas foram realizadas, incluindo uma 

correlação ranqueada de Spearman entre abundância de espécies e drenagem de solos e 

análise de correspondência canônica. Os autores observaram que a variação em nível do 

freático é o principal fator controlador da distribuição de espécies no gradiente estudado. As 

variações de solos nas terras altas, segundo os autores, podem estar relacionadas às 

diferentes litologias e processos pedogênicos. Nas terras baixas, a variação florística foi 

associadas a pequenas variações no relevo. Sobre os solos aluviais, os autores associaram, 

dentre outras espécies, Inga affinis aos solos pobremente drenados e Calophyllum 

brasiliense aos solos imperfeitamente drenados. 
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Eiten (1963), na antiga Fazenda Campininha – da qual a Estação Ecológica de Mogi-

Guaçu (SP), área do presente estudo, é pertencente –, observou clara relação entre as 

grandes fisionomias da paisagem e a geologia. O autor associou a ocorrência das florestas 

e pântanos às terras baixas, próximos aos cursos dá água e, nas elevações suaves dos 

terrenos da Formação Itararé do Carbonífero, a composição de espécies entre as florestas 

secas e os cerradões variando abruptamente. A diferenciação entre as florestas úmidas e 

secas, segundo o autor, ocorria gradualmente. A presença de diversas fisionomias de 

cerrado, de savanas a cerradões, estava relacionada às terras altas, acima de 600 m (área 

da atual Reserva Biológica de Mogi-Guaçu) e sobre rochas do Permiano, de acordo com a 

fonte utilizada. Contudo, essas associações foram realizadas de forma apenas descritiva. 

Em se tratando de Geobotânica “sensu stricto” no Cerrado, apenas dois trabalhos 

estritamente de campo foram observados na literatura. Amaral (1968) descreveu a 

associação de espécies vegetais a depósitos de zinco de Vazante (MG). O autor observou a 

preferência de Heteropogon spp. sobre minério e de Panicum spp. sobre material estéril. 

Sobre as rochas mineralizadas constatou a presença de Paspalum spp., Axonopus spp. e 

de Gomphera spp., sendo que espécies desse último gênero botânico foram encontradas 

inclusive sobre pilhas de minério. O segundo trabalho, de cunho mais biogeoquímico do que 

geobotânico, foi realizado por Brooks et al. (1988). Os autores analisaram a acumulação de 

níquel em plantas presentes sobre serpentinas do Complexo Niquelândia (GO). Além de 

observarem diversas espécies hiperacumuladoras de Ni, principalmente Jatropha spp, 

registraram a primeira ocorrência de samambaia com aquele comportamento.  

 

2.1.3. Geobotânica por sensoriamento remoto em ambientes tropicais 

O mapeamento geológico e a prospecção mineral em diversas regiões do planeta, 

utilizando técnicas de sensoriamento remoto óptico, constituem uma tarefa difícil. As 

características espectrais dos depósitos minerais e tipos de rochas muitas vezes não podem 

ser acessadas diretamente, considerando que a maior parte da superfície terrestre é coberta 
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por vegetação (Ustin et al., 1999). Nas regiões subtropicais a equatoriais, altamente 

biodiversas, as variações florísticas e fisionômicas constituem a principal fonte de 

informação geobotânica (Almeida et al., 2009). Nesses ambientes o estresse químico é 

observado apenas quando as condições geoquímicas são fortemente anômalas, causando 

toxicidade nos solos ou condições secundárias adversas à vegetação.  

Segundo Almeida (2005), a interação rocha-solo-vegetação mais intensa, a presença 

de vegetações com ciclo fenológico bem definido (excetuando-se as florestas de coníferas) 

e a baixa diversidade no dossel – que implica em maior homogeneidade em resposta 

espectral e facilita a interpretação de imagens – explicam a tendência à priorização da 

aplicação da técnica “sensu stricto” em mais altas latitudes. Como exemplo, Almeida et al. 

(1995 e 1997) acreditam que a maior interação rocha-solo-vegetação presente nos campos 

sobre solos rasos de topografia plana, do Estado do Rio Grande do Sul, foi fundamental à 

interpretação geológica de imagens TM/Landsat 5 na região de Camaquã. Saldanha e 

Cunha (2005) identificaram remotamente a sequência Cerro Mantiqueira, também no sul do 

país. Sobre suas rochas ocorrem comunidades graminoides esparsas com menor NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) que a vegetação adjacente. Contudo, diversas 

investigações geobotânicas de sucesso em ambientes tropicais também podem ser 

observadas. Algumas delas são apresentadas mais a frente. 

Paradella & Bruce (19892, apud Almeida, 2005) sugeriram dividir os estudos 

geobotânicos por sensoriamento remoto em função de sua escala: a geobotânica de 

reconhecimento, quando as anomalias são caracterizadas por mudanças fisionômicas e 

taxonômicas passíveis de detecção por sensores de baixa a média resolução espacial e 

espectral; e a geobotânica de alvo, que busca variações morfológicas, fisiológicas ou 

fenológicas nas plantas, requerendo sensores de alta resolução espectral e espacial.  

                                                           
2
 Paradella W. R., & Bruce, W. D. (1989). Geobotânica por Sensores Remotos: Uma Revisão. Revista 

Brasileira de Geociências, 19(4), 425-435. 
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Seguindo essa classificação, em geobotânica de reconhecimento, destacam-se 

estudos em identificação de comunidades vegetais associadas à geologia na Amazônia 

peruana (Tuomisto et al., 2003a-c; Higgins et al., 2011, 2012 e 2014a) e no Panamá 

(Higgins et al., 2014b); no mapeamento geológico em Rondônia (Brasil) (Almeida et al., 

2007b); na prospecção de alterações hidrotermais em Baghio (Filipinas) (Carranza e Hale, 

2002) e no Amazonas (Brasil) (Almeida et al.; 2009); e na prospecção de estoques 

subterrâneos de carbono também sob vegetação amazônica na Colômbia (Asner et al., 

2012). Já a geobotânica de alvo, entre os trópicos, pode ser observada em trabalhos como 

de Vitousek et al. (2009) sobre substratos de 300 anos a 4,1 milhões de anos no Havaí 

(Estados Unidos); de Amaral et al. (2012) sobre solos e sedimentos de granulometrias 

variadas, no Estado de São Paulo (Brasil); e de Sanches et al. (2013a e b e 2014) sobre 

contaminações por hidrocarbonetos induzidas, também em São Paulo (Brasil).  

Como exemplo dessas aplicações de sucesso, Higgins et al. (2014a) realizaram 

análise de mistura espectral (SMA) em imagens multitemporais TM/Landsat 5 e 

ETM+/Landsat 7 sobre vegetação amazônica de terra firme, no Peru. Como base, os 

autores utilizaram dados de campo obtidos por Higgins et al. (2011), em 117 transectos de 

5x500 m, interceptando quatro diferentes formações geológicas, onde foram anotadas as 

presenças e ausências de pteridófitas e onde, a 50 m, 250 m e 450 m, quatro coletas de 

solos superficiais foram realizadas para análises químicas e granulométricas. Variações 

catiônicas abruptas foram observadas entre as formações geológicas. Um buffer de 250 m 

foi aplicado a esses transectos para análise das frações espectrais de vegetação 

fotossinteticamente ativa (PV) e não fotossiteticamente ativa (NPV). Eles utilizaram o 

método de ordenação NMDS (non-metric multidimensional scaling) para reduzir os dados 

florísticos de campo e comparar com os dados de solos e porcentagens de PV e NPV 

(técnica publicada em Higgins et al., 2012). Análises de regressão simples foram realizadas 

para calcular as porcentagens de PV e NPV que podem ser explicadas pelas variações 

florísticas e edáficas. Como essas frações espectrais variaram entre imagens de diferentes 

datas, a diferença PV-NPV foi aplicada como forma de normalização dos dados. Então 
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utilizaram regressões lineares e não lineares, a fim de verificar o quanto as variações em 

dados de campo poderiam explicar as diferenças em PV-NPV. As variações catiônicas, 

observadas entre formações geológicas, foram traduzidas em cobertura de PV e NPV. 

Áreas mais férteis apresentaram aumento de PV. 60% e 67% das variações em PV e NPV, 

respectivamente, foram explicadas pela variação de cátions entre formações geológicas na 

região de Pastaza-Tigre, e 42% (PV) e 65% (NPV) na região de Curaray. Essas variações 

foram igualmente explicadas pela composição florística. Os valores de ordenação NMDS 

explicaram 68% e 59% das variações em PV e NPV, respectivamente, na primeira região e 

41% e 61% na segunda. As variações em PV-NPV puderam ser 72% (Pastaza-Tigre) e 67% 

(Curaray) explicadas pelos dados de solos e de vegetação, conjuntamente. Esses 

resultados sugeriram aos autores que as variações em PV e NPV, causadas pela fertilidade 

dos solos associados a diferentes formações geológicas, são mediadas pelas variações em 

composição de espécies.   

 

2.1.3.1. Histórico da geobotânica por sensoriamento remoto no Brasil 

A geobotânica por sensoriamento remoto no Brasil começou a ser frequente na 

literatura em meados de 1980, com trabalhos realizados por pesquisadores como Gilberto 

Amaral (Instituto de Geociências, USP), Raimundo Almeida-Filho e Waldir Renato Paradella  

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE) e equipes. Por volta dos anos 2000, G. 

Amaral faleceu e os outros pesquisadores citados passaram a estudar mais raramente a 

geobotânica propriamente dita. Uma nova geração de pesquisadores, como Teodoro Isnard 

Ribeiro de Almeida (Universidade de São Paulo), Carlos Roberto Souza Filho (Universidade 

de Campinas) e equipes, tem dado prosseguimento às investigações geobotânicas no país. 

T.I.R. Almeida, nos últimos anos, tem se dedicado principalmente à geobotânica de 

reconhecimento, com enfoque em mapeamento geológico e uso de diversos produtos de 

sensoriamento remoto óptico para tal fim. C.R. Souza Filho tem como principal destaque, 
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em geobotânica, pesquisas de alvo aplicadas a exsudações ou contaminações induzidas de 

hidrocarbonetos. 

Historicamente, na Amazônia, Amaral (1982) utilizou imagens MSS/Landsat para 

discriminação via geobotânica de granitos estaníferos e de depósitos de Fe, Mn, Cu, Ni, Al e 

Au (Serra do Carajás) no Pará; Almeida-Filho et al. (1984) estudaram a discriminação de 

corpos granitóides através de imagens TM/Landsat em Rondônia; Paradella et al. (1989), 

utilizando dados TM/Landsat e modelo digital de terreno, analisaram os depósitos Pojuca de 

Zn-Cu, na Província de Carajás (PA); Paradella et al. (1994), com uso de imagens 

TM/Landsat e modelo digital de terreno, também de Carajás, examinaram a discriminação 

de unidades litológicas; Almeida et al. (2007b) aplicaram o método sistêmico de Almeida 

(2005) como técnica auxiliar para o mapeamento geológico no Vale do Guaporé (RO), por 

meio de imagens ASTER/Terra; Almeida et al. (2009) estudaram a detecção de alterações 

hidrotermais na Província Aurífera de Tapajós fazendo uso de dados TM/Landsat e método 

sistêmico supracitado. A integração de dados geofísicos aéreos e de radar a produtos de 

sensoriamento remoto óptico também é observada frequentemente em estudos geológicos 

na Amazônia (p.ex., Paradella et al., 1997; Souza Filho e Paradella, 2002; Teruiya et al., 

2008; Perrota et al., 2008).  

No domínio da Caatinga são observadas aplicações geobotânicas como de 

Paradella e Vitorello (1995) que estudaram a diferenciação litotógica de um complexo 

metamórfico pré-cambriano na Bahia, por meio de imagens MSS/Landsat, TM/Landsat e 

SPOT. Almeida-Filho et al. (1999) e Almeida-Filho (2002) descreveram variações tonais 

anômalas da vegetação, associando-as a microexsudações de hidrocarbonetos na Bacia do 

Tucano (BA) utilizando imagens TM/Landsat. No primeiro trabalho as variações tonais foram 

observadas em composição RGB de equações espectrais e, no segundo, via Análise por 

Principais Componentes (APC). Lammoglia et al. (2007), ainda nessa localidade, realizaram 

APC em imagens ETM+/Landsat, métodos de classificação e redes neurais em imagens 

ASTER/Terra, a fim de caracterizar anomalias gasosas associadas a exsudações de 

hidrocarbonetos, indicadas por gasometria. Lammoglia e Souza Filho (2013) apresentaram 
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uma metodologia que utiliza as 14 bandas ASTER/Terra (do visível ao termal) para 

identificação de anomalias causadas por exsudações gasosas. Essas vão desde a 

descoloração dos solos às maiores presenças de minerais argilosos e carbonatos e às 

anomalias geobotânicas – ausência de vegetação fotossinteticamente ativa, variação 

florística e na estrutura de dossel. 

No domínio florestal atlântico, destacam-se estudos no Vale do Ribeira (SP), como o 

de Amaral (1992) que citou a relação geobotânica de oito agrupamentos, obtidos com 

classificação K-means de imagens MSS/Landsat, com o mapa geológico regional. No 

Parque Estadual Campina do Encantado, também nessa região, Pacheco (2009) 

discriminou três unidades geobotânicas associadas à presença/ausência de tipos de 

turfeiras, através do método sistêmico de Almeida (2005), aplicado em imagem 

ASTER/Terra. Utilizando mesma técnica e produto, Soares (2012) identificou unidades 

geobotânicas sobre sedimentos holocênicos (cordões arenosos) da planície do Una, em 

Iguape (SP). A autora observou que as unidades geobotânicas definidas no produto final 

correlacionam-se principalmente à granulometria e à fertilidade dos solos.  

No Pantanal, como foi dito anteriormente, o meio físico parece ser determinante na 

distribuição de fisionomias e espécies de plantas. Ao longo da história, subdivisões da 

planície pantaneira foram realizadas com a utlização de produtos de sensoriamento remoto 

óptico, através da análise de critérios como os fitogeográficos, geomorfológicos e 

hidrológicos (p.ex., Adámoli, 1982; Alvarenga et al., 1984; Silva e Abdon, 1998). Nesse 

último, por meio de imagens TM/Landsat, os autores delimitaram o Pantanal brasileiro em 

11 subregiões e concluíram que os fatores mais importantes da delimitação realizada são o 

regime de inundação e o relevo. Essa é a subdivisão mais aceita até os dias de hoje. 

Baseados nesse histórico, Penatti e Almeida (2012) testaram a hipótese de que a 

granulometria de sedimentos é um elemento condicionante das variações fenológicas da 

vegetação pantaneira, associadas ao período de seca. Para tanto, os autores analisaram 

uma série temporal de NDVI (composição de 16 dias) do sensor Moderate-Resolution 
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Imaging Spectroradiometer – MODIS/Terra-Aqua, métricas fenológicas e dados de campo, e 

comprovaram a relevância da textura de sedimentos na fenologia do Pantanal. 

 

2.1.3.1.1. Geobotânica por sensoriamento remoto no bioma Cerrado 

As aplicações geobotânicas “sensu stricto” no bioma Cerrado são mais frequentes 

através de sensoriamento remoto óptico, do que através de dados de campo. Apenas dois 

trabalhos de campo foram observados, sendo um deles com caráter biogeoquímico. Dos 

trabalhos de geobotânica por sensoriamento remoto, destacam-se aqueles realizados nas 

décadas de 1980 e 1990 pelo pesquisador Raimundo Almeida-Filho e equipe, sobre 

diferentes ocorrências minerais. Contudo, em seu sentido amplo a geobotânica foi pouco 

desenvolvida no bioma. A geologia, como controladora da distribuição de espécies, foi 

estudada apenas em trabalhos descritivos e antigos, quando as geotecnologias eram 

recentes e dominadas por poucos profissionais. Atualmente a geobotânica em seu sentido 

amplo é visivelmente apoiada pelas geotecnologias e está sendo feita em áreas de acesso 

dificultado, aspecto que foi anteriormente discutido de forma hipotética. Esse não é o caso 

do Cerrado, considerando a predominância de formações savânicas, bem como de áreas 

mais restritas em vegetação florestal. Talvez, por essa maior facilidade de acesso, a 

realização de estudos ecológicos vegetação-sistema edáfico no bioma, baseados 

exclusivamente em dados de campo, tenha sido favorecida. 

Utilizando produtos de sensoriamento remoto óptico, são observados estudos de 

caracterização e dinâmica do uso da terra (p.ex., Brannstrom et al., 2008; Sano et al., 2010, 

Trabaquini et al., 2013), de detecção de áreas e vegetação atingida por incêndios (p.ex., 

França e Setzer, 2001; Ferreira et al., 2013; Daldegan et al., 2014), de distinção e/ou 

fenologia de fisionomias vegetais (p.ex., Ferreira et al., 2003; Ferreira et al., 2004; Ferreira e 

Huete, 2004; Ratana et al., 2005; Ferreira et al., 2007; Souza et al., 2010; Ferreira et al., 

2011), bem como das implicações dos ângulos de iluminação e visada (p.ex., Liesemberg et 

al., 2007) e do efeito da largura e posição de bandas (p.ex., Galvão et al., 1999) em tais 
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caracterizações. Espera-se que, assim como na Amazônia, a utilização das geotecnologias, 

cada vez mais presentes em trabalhos ecológicos, estimule a geobotânica por 

sensoriamento remoto em seu sentido amplo no Cerrado. O histórico de aplicação da 

técnica no bioma é apresentado a frente. 

Carraro (19723, apud Nascimento e Chen, 1976) analisou levantamentos 

aerofotográficos de diferentes escalas, sobre mineralizações de zinco da região de Vazante 

(MG). Dentre os produtos analisados, as imagens obtidas com Filme Aerochrome 

Infravermelho com filtro laranja mostraram-se adequadas para fotointerpretação de zonas 

mineralizadas, tanto em escala 1:15.000 como 1:30.000. Em campo, o autor ressaltou que, 

embora o arbusto Gophrena sp. estivesse associado ao minério, ele não ocorria 

extensivamente pela área e, portanto, não poderia ser observado nessas escalas de 

trabalho. Já a gramínea Heteropogon villosus Ness. pareceu ser a espécie de maior 

representatividade por se desenvolver extensivamente sobre as zonas mineralizadas. 

Nascimento e Chen (1976), também na região de Vazante, analisaram diversos 

levantamentos aerofotográficos, de 1:15.000 a 1:90.000, além de amostras geoquímicas e 

bioquímicas coletadas em campo. Os autores concluíram que a geobotânica apresenta 

maior aplicabilidade à prospecção mineral na área do que a geoquímica. Apenas cinco 

espécies mostraram-se capazes de sobreviver em solos anômalos, tóxicos em Zn. Os 

autores ressaltaram que as imagens pancromáticas com filtro vermelho e as transparências 

multiespectrais I2S foram essenciais para a interpretação geológica e seleção de áreas à 

prospecção mineral.  

Almeida-Filho (1984) realizou análise sazonal de imagens MSS/Landsat na Serra da 

Pedra Branca (GO), caracterizada por granito maciço e pela presença de mineralizações de 

cassiterita. O autor concluiu que as associações geobotânicas foram essenciais para 

observação das rochas alteradas e que o contraste entre a vegetação com anomalia 

geobotânica e sem (vegetação normal) foi mais evidente na imagem do período chuvoso, do 

                                                           
3
 Carraro, C. C. (1971). Reconhecimento de rocha mineralizada de vazante nas transparências falsa 

cor. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. (Relatório INPE-2882-
RI/71). 
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que naquela coletada no período seco. Almeida-Filho e Castelo Branco (1992) analisaram 

imagens TM/Landsat e fotografias aéreas sobre a diatrema de Redondão (PI), com o intuito 

de localizar materiais derivados de kimberlitos via geobotânica. Através de razão de bandas 

foi possível realçar a vegetação graminoide-arbustiva, que caracteriza espacialmente os 

solos derivados de kimberlitos e se difere da vegetação adjacente (savana-parque). 

Contudo, a baixa resolução espacial do produto e a remoção de efeitos de sombreamento 

associados à topografia, pela razão de bandas, deixaram de evidenciar diversas feições da 

paisagem. Os autores fundiram as imagens TM a uma imagem pancromática com 5 m de 

resolução espacial, oriunda de uma fotografia aérea digitalizada, e a um modelo digital de 

terreno. Como produto final, e em perspectiva 3D, a vegetação associada ao material 

kimberlítico foi realçada com maior detalhe, expressando a ocorrência dos corpos de 

kimberlitos, além da morfologia da diatrema. Os autores ressaltaram a adequação da 

resolução espacial aos alvos estudados. 

Baseado no trabalho de Almeida-Filho (1984), Almeida-Filho et al. (1996) 

selecionaram imagem TM/Landsat da estação chuvosa para identificar rochas 

metassomáticas sob a vegetação de cerrado na Província Estanífera de Goiás (GO). Uma 

razão de bandas TM4/TM3 mostrou-se suficiente à análise geobotânica, considerando a 

importância da informação de cobertura vegetal a essa ocorrência mineral. Em campo, os 

autores observaram que a distribuição de uma vegetação estritamente graminoide e esparsa 

estava associada à presença de metassomatismo gerador das mineralizações de cassiterita. 

A vegetação sobre as áreas não mineralizadas foi caracterizada como savana típica com 

espécies de hábito graminoide, arbustivo e arbóreo. Almeida-Filho e Vitorello (1997) 

realizaram análise geobotânica em granito da Serra do Mendes (GO), a fim de prospectar 

alterações hidrotermais. Utilizando imagem TM/Landsat e medidas espectrais de materiais 

alterados, os autores observaram que a composição em cores naturais dos canais do visível 

(azul, verde e vermelho) já eram capazes de informar sobre as ocorrências de alteração 

hidrotermal, mesmo quando cobertas por gramíneas. Essa imagem foi fundida à fotografia 

aérea para melhora da resolução espacial, através de transformação por intensidade, matiz 



59 
 

 

e saturação (IHS). Nesse produto as áreas com alteração hidrotermal foram realçadas pela 

presença de solos claros e gramíneas esparsas. Adicionalmente, a imagem foi segmentada 

e classificada de forma não supervisionada (distância de Mahalanobis). Cinco grupos 

“fitogeológicos” foram definidos indicando, também, as zonas alteradas.  

Carvalho Júnior et al. (2003) utilizaram imagens hiperespectrais do sensor AVIRIS e 

técnica Spectral Correlation Mapper (SCM), a fim de associar os padrões da vegetação às 

estruturas geológicas presentes na cena, obtida em Goiás. Os dados foram espectralmente 

minerados pela transformação Minimum Noise Fraction (MNF) e espacialmente reduzidos 

pelo Pixel Purity Index (PPI), para seleção manual de pixels considerados puros (membros-

finais). Esses compuseram três grupos principais de membros-finais: vegetação 

fotossintética, vegetação não fotossintética e vegetação queimada. A composição colorida 

das imagens classificadas via SCM, utilizando os membros-finais médios daquelas classes, 

pôde indicar diferenças na distribuição da vegetação. Essas variações foram 

correlacionadas aos aspectos estruturais e geomorfológicos da área. Carvalho Júnior et al. 

(2004) realizaram análise geobotânica, a fim de discriminar rochas máficas e ultramáficas do 

Complexo de Niquelândia (GO) sob vegetação de cerrado. Os autores utilizaram imagens 

ASTER/Terra, do visível (VIS) ao infravermelho ondas curtas (SWIR), sendo essas últimas 

reamostradas para 15 m. O processo de seleção de membros-finais foi semelhante ao 

realizado por Carvalho Júnior et al. (2003). Uma análise de mistura espectral foi aplicada 

sobre a imagem utilizando membros-finais de vegetação fotossitética (PV), vegetação não 

fotossintética (NPV) e solo exposto. As razões entre PV e NPV da vegetação sobre as 

diferentes unidades litológicas puderam indicar sobre suas ocorrências. Os autores 

concluíram que a utilização de imagem obtida no período seco foi essencial para tornar as 

diferenças mais nítidas. A vegetação sobre rocha ultramáfica apresenta grande quantidade 

de NPV nesse período. 

Embora não se caracterize com uma investigação geobotânica, Galvão et al. (2005) 

visaram ao mapeamento de caulinita e muscovita, associadas aos processos de alteração 

hidrotermal no granitoide Serra do Mendes (GO), e discorreram sobre a discriminação 
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espectral desses minerais em ambiente de cerrado. Os autores utilizaram imagens 

ASTER/Terra do período seco, considerando que a vegetação graminoide estaria seca e, 

portanto, a discriminação espectral solo-rocha seria favorecida. A fim de preservar as 

características espectrais do SWIR, as imagens do visível ao infravermelho próximo (VNIR) 

foram reamostradas às características espaciais do primeiro (30 m). Primeiramente, a 

técnica Spectral Angle Mapper (SAM) foi aplicada para testar a similaridade entre os 

espectros coletados na imagem e espectros de referência de caulinita e muscovita (oriundos 

do Jet Propulsion Laboratory, NASA). Utilizando as bandas em torno de 2.200 nm, 

diagnósticas àqueles minerais, a similaridade espectral foi calculada com baixos ângulos 

espectrais. Uma análise de mistura espectral com três membros-finais (vegetação 

fotossintética, solo e sombra) foi realizada, a fim de verificar o impacto da cobertura vegetal 

na identificação daqueles minerais. Os membros-finais foram definidos após aplicação de 

MNF e PPI, como foi descrito anteriormente. Embora nas áreas de solo exposto aqueles 

minerais tenham sido bem mapeados via SAM, com baixo ângulo espectral, as áreas 

cobertas por gramíneas afetaram seu mapeamento. Isso aconteceu pela sobreposição de 

feições de absorção pelos minerais-alvo e por materiais lignocelulósicos da vegetação, em 

torno de 2.200 nm. Assim, a utilização de dados ASTER da região do SWIR pareceu indicar 

mais sobre as associações rocha-solo-vegetação do que sobre a presença de minerais de 

alteração hidrotermal. 

Souza Filho et al. (2008) realizaram análise geobotânica sobre microexsudações de 

hidrocarbonetos em Remanso do Fogo, Buritizeiro (MG). Para isso, os autores utilizaram 

imagens VNIR-SWIR do sensor ASTER/Terra, tanto do período chuvoso quanto do seco. As 

imagens do SWIR foram reamostradas para 15 m. Dados geoquímicos prévios foram 

analisados e a área delimitada categoricamente (em três níveis) por suas concentrações de 

exsudações superficiais. As vegetações sadia e estressada foram caracterizadas 

espectralmente e três diferentes processamentos foram realizados: geração de NDVI; 

desmistura espectral parcial, multi-criterial, via Matched Filtering e Mixture Tuning (MF-MT); 

e classificação espectral supervisionada SAM. Os resultados foram validados em campo e 
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com sobrevoo de helicóptero. Os produtos de classificação SAM foram combinados com 

aqueles de NDVI em um diagrama de dispersão (escatergrama) e representaram a melhor 

metodologia na identificação das anomalias geobotânicas. Contudo, a excelência dos 

resultados obtidos sobre o povoamento homogêneo de eucalipto não se estendeu às áreas 

de vegetação nativa de cerrado. No período seco a vegetação do bioma, sobre áreas sem 

ocorrência de microexsudações, demonstrou semelhança espectral a eucaliptos 

estressados. Assim, os autores ressaltaram que características espectrais da vegetação de 

cerrado, semelhantes às descritas para as anomalias geobotânicas, nem sempre irão indicar 

a ocorrência de microexsudações de hidrocarbonetos.  

 

2.2. Comportamento espectral de vegetação 

O comportamento espectral da vegetação é dependente da escala de trabalho 

utilizada, quer seja parte de uma planta, uma planta ou um conjunto de plantas (Roberts et 

al., 2004). No entanto, devido à fotossíntese – processo fundamental e inerente à vida de 

uma planta e que ocorre nos cloroplastos das folhas – as características espectrais de 

folhas são essenciais para o estudo de uma vegetação fotossinteticamente ativa em 

qualquer escala de trabalho (Ponzoni & Shimabukuro, 2007). 

Em uma folha, a absorção da energia eletromagnética incidente por clorofilas e 

outros pigmentos foliares no intervalo espectral do visível (VIS, entre 0,4–0,7 µm) e a grande 

reflectância na região do infravermelho próximo (NIR, 0,7–1,3 µm) – função principalmente 

da estrutura interna e espalhamento da radiação – constituem uma configuração espectral 

que as diferem de qualquer outro alvo na superfície terrestre. Nos intervalos espectrais do 

NIR e do infravermelho ondas curtas (SWIR, 1,4–2,5 µm), as ligações O-H – da água e de 

compostos bioquímicos, como lignina e celulose – geram diversas feições de absorção 

(Figura 2.1 ). De forma mais detalhada, a reflectância de folhas no NIR é descrita como 

resultado do menor ou maior espalhamento de fótons produzido pelas interfaces parede 

celular-espaços gasosos – função da espessura das paredes e do teor de água – no 
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mesófilo esponjoso (Wooley, 1971; Gausman, 1985; Grant, 1987) e, externamente, pela 

espessura da cutícula e presença de tricomas (Billings e Morris, 1951; Gausman et al., 

1972; Grant, 1987). 

Curran (1989) fez uma revisão sobre espectroscopia foliar, citando detalhadas 

medidas espectrais realizadas por pesquisadores do Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos, nas décadas de 60 e 70. Foram identificadas cinco grandes feições de 

absorção associadas à transição de elétrons em pigmentos no VIS e à flexão e alongamento 

das ligações O-H em água e outros compostos químicos no infravermelho, como citado 

anteriormente. Essas feições dominantes encobrem 42 outras, de menor expressão, 

associadas a compostos orgânicos como celulose, lignina, proteínas, ácidos graxos, 

açúcares e amido (Curran, 1989). Nas últimas décadas, diversas relações bioquímico-

espectrais têm sido realizadas através de análises de regressão, índices espectrais ou 

análises de profundidade de feições de absorção (p.ex., Chappelle et al., 1992; Blackburn, 

1998a, 1998b e 2007; Asner, 1998; Kokaly e Clark, 1999; Curran et al., 2001; Sims e 

Gamon, 2002; Gitelson e Merzlyak, 2003; Gitelson et al., 2006; Gitelson, 2012).  

Em folhas verdes, feições de absorção máxima por clorofila a são observadas em 

0,58, 0,63 e 0,68 µm e clorofila b em 0,46, 0,635 e 0,65 µm (Chappelle et al., 1992; 

Blackburn, 1998a), por carotenoides em 0,47 e 0,50 µm (Chappelle et al., 1992; Blackburn, 

1998a) e entre 0,50 e 0,52 µm (Gitelson et al., 2006; Gitelson, 2012) e por antocianina em 

0,53 e entre 0,54 e 0,56 µm (Gitelson et al., 2006; Gitelson et al., 2009, Gitelson, 2012). Os 

componentes estruturais carboidratados, como celulose, hemicelulose e lignina, são 

usualmente estudados em folhas desidratadas, quando o obscurecimento de suas feições 

de absorção pela água é atenuado (p.ex., Kokaly e Clark, 1999; Jacquemoud et al., 2006). 

Contudo, essas feições são geralmente sobrepostas às observadas a outros compostos não 

fotossintéticos como nitrogênio, proteínas e açúcares (Curran, 1989; Kokaly e Clark, 1999; 

Kokaly, 2009). Feições isoladas de absorção por celulose foram descritas por Curran (1989) 

a 1,82 e 2,34 µm, e por lignina a 1,12 e 1,42 µm. 
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Figura 2.1.  Comportamento espectral médio de folhas de Dendrocalamus sp. (bambú, em verde) e 
Pinus elliottii (pinheiro, em magenta) e indicação das regiões onde ocorrem feições de absorção por 
pigmentos foliares, compostos bioquímicos e água, bem como de espalhamento da energia devido à 
estrutura de copa e/ou folha (adaptado de Kokaly et al., 2003). 

 

Diferentemente do comportamento espectral de folhas isoladas, que apresentam 

Fator de Reflectância Direcional-Hemisférico, ao se analisar o dossel florestal ou a copa de 

uma árvore – alvos anisotrópicos –, a reflectância da energia incidida não se apresentará 

como sobre uma superfície de fato Lambertiana, que reflete em todas as direções 

igualmente. As diferenças de iluminação (ângulos azimutal e zenital solar) e de visada 

(posição do sensor, no nadir ou off-nadir) implicam uma Reflectância Bidirecional (Ponzoni & 

Shimabukuro, 2007; Jensen, 2009). Além disso, a energia incidente será dividida entre 

aquela que refletirá, após sua interação com a superfície imediata, e aquela que será 

transmitida e retransmitida entre camadas sucessivas de folhas antes de seu retorno à 

atmosfera. De acordo com Ponzoni & Shimabukuro (2007), esse processo de espalhamento 

múltiplo, que ocorre no interior do dossel/copa, promove o fenômeno de caráter assintótico 

de diminuição da reflectância no VIS e de aumento no NIR, conforme o aumento das 

camadas de folhas. Dessa forma, dois parâmetros biofísicos são considerados essenciais 

no estudo da vegetação por sensoriamento remoto em escala de dossel (Ponzoni & 

Shimabukuro, 2007; Jensen, 2009): 
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• Índice de Área Foliar (IAF), que se refere à quantidade de área foliar, por área de 

terreno sob a copa/dossel do alvo estudado;

• Distribuição Angular das folhas (DAF), que se refere à disposição angular das 

folhas de uma copa, ou à a

o dia conforme a iluminação solar.

Assim, as variações em reflectância de um pixel pertencente a dado dossel/copa 

podem ser descritas como uma mistura de até quatro frações espectrais, em análise

mistura espectral (Adams et al., 1993):

fotossintetizantes (com cloroplastos ativos), como as folhas verdes; NPV (

photosynthetic vegetation) re

dossel/copa, como ramos, troncos e folhas secas; solo é a fr

como resultado da estrutura do dossel/copa estudado

anisotropia da superfície, 

(Figura 2.2 ).  

Figura 2.2.  Espectros puros de vegetação verde 
fotossintética (NPV), solo e sombra, extraídos de imagens hiperespectrais ProSpecTIR
exclusão das regiões espectrais de baixa
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2.3. Self-Organizing Maps  e técnicas complementares 

2.3.1. Self-Organizing Maps  

Os Self-Organizing Maps ou mapas auto-organizáveis (SOM) constituem uma 

técnica de análise multivariada em redes neurais (Artificial Neural Networks, ANN) não 

supervisionada (Kohonen, 1982). Essa técnica, no entanto, se difere dos outros métodos em 

ANN por agrupar e reduzir a dimensionalidade dos dados mutuamente (Agarwal e Skupin, 

2008). De acordo com Kohonen (1998 e 2013), autor e desenvolvedor da técnica, os SOM 

são baseados na quantificação vetorial e são capazes de converter relações estatísticas 

complexas e não lineares, entre dados de alta dimensionalidade, em simples relações 

geométricas com visualização de baixa dimensão. Na análise, as “células” de informação, 

dispostas em rede neural, competem entre si por meio de interações laterais múltiplas. 

Assim, promovem agrupamentos (domínios) não supervisionados com representações 

altamente visualizáveis das relações, mesmo que sutis, entre diferentes tipos de dados 

(Kohonen, 2001; Fraser & Dickson, 2007).  

Desta forma, vetores-nós (node-vectors) são treinados para representar a estrutura e 

os padrões das amostras de entrada em um espaço n-dimensional de dados (Figura 2.3 ). O 

dado de saída de uma análise SOM é tipicamente um mapa auto-organizado linear, de duas 

dimensões, composto por “células” (denominadas nós). Cada nó representa um vetor-nó no 

espaço de dados, definido por suas variáveis. O número de vetores a serem lançados no 

espaço n-dimensional de dados (seed-vectors), e subsequentemente treinados pelo 

processo, é definido pelo tamanho do mapa auto-organizado de saída, estabelecido 

previamente pelo usuário, em consonância com o número de unidades amostrais (Fraser e 

Dickson, 2007).  

A análise é realizada por processo interativo de dois passos: o competitivo e o 

cooperativo. O primeiro passo compara cada amostra a todos os seed-vectors dentro de um 

determinado raio da amostra (no espaço n-dimensional) e, então, um seed-vector é 

determinado como vencedor por sua maior similaridade (cosseno ou distância Euclidiana). 
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Uma vez definido o vetor vencedor do passo competitivo, suas propriedades são alteradas 

por um percentual, de forma a se assemelhar às propriedades do dado de entrada mais 

próximo. No segundo passo, o cooperativo, todos os seed-vectors dentro de um 

determinado raio do seed-vector vencedor têm suas propriedades também alteradas, de 

forma a se assemelharem ao dado de entrada em questão. Esse processo é, então, 

realizado para as próximas unidades amostrais. Assim, reduzindo o raio de influência e 

mudando o percentual de modificação aplicados aos seed-vectors durante cada interação, 

esses vetores tornam-se treinados (vencedores, vetores-nós ou node-vectors) para 

representar a estrutura dos dados originais. Centenas a milhares de interações desses dois 

passos (rough e fine training) podem ser realizadas sobre cada unidade amostral (Fraser e 

Dickson, 2007; Hodgkinson et al., 2012). 

 

 
Figura 2.3.  Visualização da vetorização de dados no espaço N-dimensional e esquema dos domínios 
formados pelas medidas de similaridade entre vetores. 

 

Uma vez definidos todos os vetores-nós para representar a estrutura dos dados, 

todos os dados originais mais próximos a determinado vetor-nó são representados por ele, 

como um nó, no mapa 2D. O mapeamento dos dados n-dimensionais na representação 2D 

é realizado através de regressão. Esse mapeamento apresenta caraterística-chave de 

preservação das relações relativas topológicas entre os vetores-nós. No entanto, se um nó 

está perto de outros no mapa 2D, esses podem representar subconjuntos de um grupo 
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maior formado pela similaridade das unidades amostrais (Fraser e Dickson, 2007). Os nós, 

que representam as amostras similares no mapa 2D, são agora denominados best matching 

units (BMU) e são utilizados nos processamentos subsequentes de agrupamento K-means e 

validação via Índice de Davies-Bouldin (Hodgkinson et al., 2009) no software SiroSOM 

(CSIRO Mineral Resources Flagship – Pullenvale, QLD, AUS). Existem duas métricas de 

validação de um SOM: a primeira, denominada erro de quantização médio (qe), refere-se à 

média das distâncias entre cada vetor de dados e seu BMU, e é uma medida de resolução 

do mapa 2D; a segundo, o erro de topologia (te), refere-se à proporção de todos os vetores 

de dados, de forma que o primeiro e o segundo BMU não sejam unidades adjacentes, e 

essa representa uma medida de preservação da topologia.  

Os SOM têm apresentado resultados significativos na mineração de dados de alta 

dimensionalidade e análise multivariada em diversas áreas do conhecimento, como nas 

geociências (p.ex., Penn, 2005; Bação et al., 2005; Klose, 2006; Iwashita et al, 2011 e 2012; 

Carneiro et al., 2012) e na ecologia vegetal (p.ex., Foody, 1999; Zhang e Yang, 2008; 

Suriguga et al., 2011 e Adamczyk et al., 2013). Adamczyk et al. (2013), realizando análise 

temporal de dados fitossociológicos em reserva natural da Polônia central, puderam 

correlacionar amostragens temporais quantitativas de espécies com as condições abióticas 

locais. Os autores concluíram que a aplicação dos SOM fornece informações quanto à 

preferência de habitats pelas espécies e ajuda a indicar os fatores abióticos cruciais na 

formação de comunidades de plantas. Além disso, os autores acreditam que os SOM podem 

ser úteis e eficientes nos estudos de vegetação, mesmo em áreas edaficamente complexas. 

 

2.3.2. Definição de domínios 

Com sua primeira publicação em 1955, a técnica de agrupamento K-means continua 

sendo amplamente utilizada pela popularidade, simplicidade e eficiência de seu algoritmo 

(Jain, 2010; Benna et al., 2013). O algoritmo consiste em duas fases: primeira delas define 

centroides iniciais K, um para cada agrupamento (domínio); a segunda fase associa cada 



68 
 

 

ponto do dado conjunto de dados ao centroide mais próximo. Normalmente, a distância 

Euclidiana é utilizada para medir a distância entre a amostra e o centroide mais próximo. 

Quando todos os pontos são incluídos em um grupo, a primeira fase é completada e 

domínios preliminares são formados. Os centroides são recalculados e novos domínios são 

formados com os novos centroides até que esses não mudem mais (Benna et al., 2013). O 

índice de Davies-Bouldin (Davies e Bouldin, 1979) indica a similaridade entre os domínios, 

inferindo sobre a adequação das diferentes partições de dados independentemente da 

técnica de agrupamento utilizada e do número de domínios formados, que precisam ser ao 

menos dois. Esse método incorpora as características fundamentais de medidas de 

similaridade, bem como satisfaz certos critérios heurísticos (Davies e Bouldin, 1979). Quanto 

menor o índice de Davies-Bouldin mais naturais são considerados os domínios.  

 

2.3.3. Análises estatísticas periféricas do software SiroSOM 

O software SiroSOM, além de realizar os SOM e definir domínios, permite a análise 

do SOM através de outros métodos estatísticos, dentre eles, análises por principais 

componentes (APC) (Pearson, 1901) e análise de correlação entre variáveis através do 

coeficiente de correlação ranqueada de Spearman (Spearman, 1904 e 1906).  

A APC é um sistema de representação de dados em duas até n-dimensões, por 

linhas (ou planos) às quais os dados apresentam melhor ajuste (Pearson, 1901). A ideia 

central da APC é reduzir a dimensionalidade dos dados que consistem em um grande 

número de variáveis inter-relacionadas, retendo ao máximo a variação presente no conjunto 

de dados. Isso é possível pela formação de um novo conjunto de variáveis (PCs) não 

correlacionadas (Jolliffe, 1986). Essas composições lineares são ordenadas de acordo com 

suas variações, de modo que as primeiras PCs explicam a maior parte das variações 

presentes nas variáveis originais (Jolliffe, 1986; Dunteman, 1989). Geometricamente, a 

primeira PC é a linha que apresenta maior ajuste às n observações, no espaço n-
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dimensional de variáveis. Equivalentemente, a segunda PC é a linha que mais se ajusta aos 

resíduos da primeira componente (Dunteman, 1989). 

O coeficiente de correlação ranqueada de Spearman (ρ) é uma estatística não 

paramétrica e representa uma extensão ranqueada do coeficiente de correlação produto-

momento de Pearson (Borkowf, 2000). De acordo com Hollander et al. (2013), dentre muitas 

vantagens as estatísticas não paramétricas permitem ao usuário obter os exatos P-values 

para testes estatísticos, bem como exatas probabilidades para intervalos de confiança sem 

a dependência da hipótese de que a distribuição da população é normal. O coeficiente de 

correlação ranqueada de Spearman (ρ) é considerado significativo quando ρ ≥ |0,04|. Os 

valores significativos positivos indicam a ocorrência de relação diretamente proporcional 

entre as variáveis analisadas e os negativos indicam a ocorrência de relação inversamente 

proporcional entre elas. Acompanhando os valores de ρ são gerados os valores de 

probabilidade de t-student (desenvolvido por Sealy Gosset em 1908), como forma de 

validação do índice. Quando mais próximo de zero forem esses últimos, mais simétricas são 

consideradas as distribuições das populações analisadas. 

 

2.4. Multiple Endmember Spectral Mixture Analysis  e técnicas complementares 

2.4.1. Multiple endmember spectral mixture analysis 

Multiple Endmember Spectral Mixture Analysis (MESMA; Roberts et al., 1998) é a 

técnica de Spectral Mixture Analysis – SMA mais amplamente utilizada e com sucesso na 

literatura (Somers et al., 2011). A técnica SMA modela os espectros de uma imagem como 

uma combinação linear de espectros puros (endmembers, em português membros-finais), 

determinando sua relativa proporção dentro de um espectro misto (Adams et al., 1993). Um 

espectro dentro de um Ground Instantaneous Field Of View (GIFOV, pixel) é modelado de 

acordo com o melhor ajuste entre as frações de membros-finais na composição do espectro 

misto. Isso é feito pela soma das reflectâncias de um conjunto fixo de membros-finais 

multiplicados por suas frações de cobertura, ou seja:  
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																																																																																																																																								(1)	 
 

onde ρ’λ é a reflectância em um determinado comprimento de onda λ, ρiλé a reflectância do 

membro-final i no comprimento de onda (λ) e ʄi é a fração de cobertura do membro-final i. N 

é o número total de membros-finais no modelo e ελ é o erro residual do modelo. As frações 

de membros-finais são tipicamente restringidas ao somatório igual a 1,0, assumindo que 

determinado espectro é 100% modelado pelos membros-finais analisados: 

 

��� = 1�
���

																																																																																																																																																																(2) 
 

A avaliação do modelo com melhor ajuste é realizada através do erro quadrático médio – 

EQM (RMSE, em inglês) e utilizando o erro residual do modelo (ελ): 

 

��� = �∑ (��) !"��� 																																																																																																																																													(3) 
 

onde M é o número total de bandas.  

Objetivando sanar as limitações observadas em vários métodos de SMA, que 

comportam apenas um membro-final por classe, MESMA permite que o tipo e o número de 

membros-finais variem (dentro de uma única classe) em uma per pixel basis (Roberts et al., 

1998). A técnica gera modelos lineares utilizando diferentes conjuntos de membros-finais a 

partir de bibliotecas espectrais de até centenas de membros-finais e, então, seleciona para 

cada pixel o modelo de mistura espectral com o menor EQM. Além de permitir repetições e 

membros-finais que podem ser replicados entre imagens, MESMA gera imagens de frações 

correspondentes aos espectros dos materiais reais (Roberts et al., 1998). Com dois 

membros-finais, MESMA gera modelos entre um dos membros-finais de determinada classe 
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e o membro-final de sombra fotométrica. Essa modelagem tem sido utilizada com sucesso 

como um algoritmo de classificação e mapeamento de espécies de plantas e tipos 

funcionais, como em vegetações arbustivas (chaparral) do sudeste da Califórnia, EUA 

(Roberts et al., 1998; Dennison and Roberts, 2003a e 2003b; Roth et al., 2012); em floresta 

boreal no Canadá (Roberts et al., 1999); em vegetações aquáticas e de pântano no nordeste 

da Califórnia, EUA (Li et al., 2005; Rosso et al., 2005; Underwood et al., 2006); em floresta 

temperada em New Hampshire, EUA (Plourde et al., 2007); nas serras ao norte de Utah, 

EUA (Schaaf et al., 2011); em florestas de eucaliptos em New South Wales, Austrália 

(Youngentob et al., 2011); e em floresta tropical montana no Havaí, EUA (Tits et al., 2012; 

Somers e Asner, 2013 e 2014). Embora os modelos com dois membros-finais apresentem 

melhor separação entre as classes do que aqueles com três membros-finais (Roberts et al., 

1998), a aplicação de MESMA com três membros-finais também pode gerar o mapeamento 

preciso de frações de membros-finais através da desmistura espectral de imagens (Roberts 

et al., 1998; Dennison and Roberts, 2003a e 2003b). 

De acordo com Roberts et al. (1998), a chave para a abordagem com múltiplos 

membros-finais é iniciar com séries de modelos candidatos com dois membros-finais, avaliar 

cada modelo de acordo com os critérios de seleção e, então, se requerido, construir 

modelos candidatos que incorporem mais membros-finais.  

 

2.4.2. Métricas para seleção de membros-finais 

A seleção de membros-finais envolve a identificação dos tipos e números de 

membros-finais, bem como de suas assinaturas espectrais (Somers et al., 2011). Diversas 

métricas de seleção de membros-finais têm sido desenvolvidas para aplicação em MESMA, 

visando capturar o menor número de membros-finais que representem e modelem a 

variabilidade espectral de uma determinada classe (Roth et al., 2012). 

Roberts et al. (2003) criaram a métrica Count-based (CoB), a fim de selecionar os 

membros-finais que modelem o maior número de espectros dentro de sua classe. O Índice 
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Count-based, por sua vez, foi criado por Clark (2005) para ranquear os membros-finais de 

acordo com a razão obtida entre espectros modelados dentro de sua classe (CoBIn) e os 

espectros modelados fora de sua classe (CoBOut). Dennison e Roberts (2003a) 

desenvolveram a métrica Endmember Average RMSE (EAR), que utiliza cada espectro 

dentro de uma classe para modelar todos os outros espectros daquela classe através de 

uma SMA linear. O EAR é equivalente à média dos EQM de todos os modelos de um único 

membro-final dentro da mesma classe. Os membros-finais são selecionados por seu menor 

EAR: 

 

�$%$� = 	∑ ���$�, $'()��* − 1 																																																																																																																																	(4) 
 

onde A é uma única classe, Ai é o espectro sendo testado como um membro-final e Aj é um 

espectro modelado, n é o número total de espectros da classe A e o termo “n-1” refere-se ao 

espectro automodelado. A métrica Minimum Average Spectral Angle (MASA), criado por 

Dennison et al. (2004), é similar ao EAR, mas utiliza o ângulo espectral (Kruse et al., 1993) 

como métrica para seleção de membros-finais, no lugar do EQM. Os membros-finais são 

selecionados através de seu menor valor MASA. 

Embora essas métricas sejam comumente aplicadas na seleção de membros-finais 

para aplicações de MESMA, EAR, MASA e CoB (conjuntamente designados EMC) falham 

por considerarem apenas as variações espectrais intraclasse, não observando as interações 

resultantes entre os membros-finais selecionados para as diferentes classes (Roth et al., 

2012). Schaaf et al. (2011) propôs, assim, o algoritmo Iterative Endmember Selection (IES), 

que considera, na seleção de membros-finais, as interações entre todos aqueles 

selecionados para múltiplas classes, ou seja, as variações interclasse. IES é um algoritmo 

stepwise que, primeiramente, testa todas as possibilidades par a par a fim de encontrar os 

dois membros-finais que geram o maior coeficiente Kappa em uma classificação MESMA 

dentro da biblioteca global de treinamento; sequencialmente, todos os potenciais membros-
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finais são adicionados (e subtraídos) e comparados para verificar a possibilidade de 

incremento na classificação. Assim, adicionando e subtraindo espectros, o conjunto de 

membros-finais é selecionado quando o maior coeficiente Kappa é atingido para a biblioteca 

global de treinamento (Schaaf et al., 2011). 

Roth et al. (2012) desenvolveram o método híbrido que combina as métricas EMC e 

IES, a fim de otimizar o processo de seleção de membros-finais via IES. Essa técnica é 

proposta para os casos em que membros-finais não são selecionados para algumas das 

classes através do método IES. Assim, o conjunto inicial de membros-finais selecionados via 

IES, pela otimização do coeficiente Kappa, é adaptado com a inserção dos membros-finais 

das classes faltantes selecionados através das métricas CoB e EAR, do método EMC.  

 

2.4.3. Remoção do contínuo de espectros 

Um contínuo aparente, em um espectro de reflectância, é modelado como uma 

função matemática e pode ser removido de segmentos ou de espectros inteiros, 

normalizando as diferenças de brilho dos dados e enfatizando as feições de absorção 

presentes no intervalo (Clark e Roush, 1984). O contínuo é um convex hull composto por 

segmentos de linhas retas que conectam as extremidades do espectro e/ou os picos de 

reflectância presentes naquele intervalo. Com a remoção do contínuo esses pontos de 

interseção são normalizados a um (1,0) e os valores de reflectância das feições de absorção 

passam a variar entre um e zero (Figura 2.4 ). O contínuo é removido (CR) através da 

divisão do valor da reflectância (ρ) em um determinado comprimento de onda (λ) pelo valor 

da reflectância do contínuo (ρ
C
λ) no mesmo comprimento de onda: 

 

-% = ."./"                                                                                                                                                                   (5) 
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Figura 2.4.  Espectros foliares de Dendrocalamus sp. (bambú, em cinza escuro) e Pinus elliottii 
(pinheiro, em cinza claro) originais de reflectância (A) e com contínuo removido (B). 

 

Em espectroscopia de vegetação, a remoção do contínuo tem sido utilizada, 

principalmente, para análises de feições de absorção localizadas nas regiões do 

infravermelho próximo (NIR) e infravermelho ondas curtas (SWIR) na estimação de 

compostos bioquímicos (não pigmentos) da vegetação, como nitrogênio, lignina e celulose 

(p.ex., Kokaly e Clark, 1999; Curran et al., 2001; Kokaly, 2001; Huang et al., 2004; Kokaly et 

al., 2009). A técnica também tem sido aplicada no pré-processamento de dados 

hiperespectrais ao mapeamento de espécies como, por exemplo, de invasoras na Califórnia, 

EUA (Underwood et al., 2003; Hestir et al., 2008). Nesses trabalhos, os autores utilizaram a 

técnica para realce das feições espectrais de absorção por água foliar na região do NIR. 

Youngentob et al. (2011) utilizaram dados com CR no mapeamento via MESMA de dois 

subgêneros de eucalipto em New South Wales, AUS. Os autores compararam a precisão da 

modelagem MESMA utilizando dados VSWIR (do visível ao infravermelho ondas curtas) 

com CR e sem CR (originais de reflectância). Eles concluíram que, mesmo com maior 

número de espectros não modelados, as classificações MESMA foram mais precisas 

utilizando-se os dados com CR.  
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3. DEFINIÇÃO DE GEOAMBIENTES E DE ESPÉCIES ARBÓREAS  INDICADORAS EM 

UM ECOSSISTEMA NEOTROPICAL  

 

Resumo  

Como suporte à geobotânica em ambientes tropicais, o objetivo desta pesquisa foi definir 

ambientes geológicos (geoambientes) na Estação Ecológica de Mogi-Guaçu, no sudeste do 

Brasil, e suas relações com a distribuição de fisionomias lenhosas e espécies arbóreas. A 

técnica Self-Organizing Maps (SOM) foi aplicada a dados fisicoquímicos do sistema 

geopedológico, obtidos em campo, a dados de elevação, de base cartográfica, bem como a 

dados fitossociológicos de campo e fitofisiológicos, obtidos em imagens hiperespectrais. 

Primeiramente, um inventário da vegetação arbustivo-arbórea foi realizado para definição 

das fisionomias florestais presentes na área. No interior das 70 unidades amostrais (30 

subparcelas de 20x20 m e 40 subtransectos de 5x10 m), além do levantamento da 

vegetação, foram coletados dados do nível do freático (quando ≤ 2 m), amostras de solos e 

de sedimentos para análise química e textural. O modelo digital de terreno foi desenvolvido 

a partir de mapa topográfico e pontos de controle. Os dados fitofisiológicos e estruturais do 

dossel foram obtidos através de Indices espectrais de vegetação gerados em imagens 

hiperespectrais, do sistema de sensores aeroportados ProSpecTIR-VS. Foram definidos 

quatro geoambientes na área estudada. Dois sobre rocha sedimentar (Formação 

Aquidauana) e dois sobre sedimentos quaternários (Depósitos Aluvionares). A vegetação 

não apresentou variação fisionômica sobre os geoambientes internos ao pacote quaternário 

e apenas um desses ambientes apresentou espécies associadas. Embora diversos fatores 

controlem a presença de uma espécie em um determinado ambiente, a granulometria dos 

sedimentos mostrou-se relevante na formação de microambientes, onde são observadas 

fisionomias e espécies florestais únicas. 
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3.1. Introdução 

O termo Geobotânica, sugerido pela escola Suíça em 1866 (Fuller, 1920), foi bem 

definido por Georgius Agrícola em 1556 ao citar haver senescência precoce e nanismo de 

plantas crescidas sobre corpos de minério (Ustin et al., 1999). A relação das coberturas 

vegetais com a geologia, a qual influencia tanto os solos como o relevo, é intuitiva. Já no 

século IV a.C., Teofrasto, discípulo de Aristóteles, citou em seus compêndios sobre botânica 

a associação de uma espécie a solos sobre rochas calcárias (Kruckeberg, 2002). À luz da 

literatura moderna, a geobotânica estuda a associação da geologia à variações abruptas ou 

graduais na estrutura, na florística, na fisiologia ou fenologia das comunidades vegetais. A 

geobotânica experimentou um renascimento com o advento dos sensoriamento remoto 

multiespectral. Com a aplicação dessa tecnologia, foi possível inferir características 

edafogeológicas através do estudo das comunidades vegetais sobrejacentes, como as 

observadas na Amazônia para predizer propriedades pedológicas (p.ex., Sirén et al., 2013) 

e geológicas (p.ex., Higgins et al., 2011, 2012 e 2014). Essas aplicações constituem um 

campo importante para a geologia regional e de exploração e para o planejamento da 

conservação e do uso do solo. Estudos como esses ainda são incomuns na literatura sobre 

o bioma Cerrado (savana tropical brasileira), que ocupa cerca de 21% do território brasileiro 

e é o maior bioma do país, após a Amazônia (Klink e Machado, 2005).  

Eiten (1972) observou que a ocorrência de diferentes fitofisionomias no Cerrado está 

associada a ambientes geológicos específicos e que os solos do bioma são normalmente 

senis, profundos, com baixa fertilidade e alta disponidade de alumínio. No entanto, os 

primeiros estudos que sustentam a presença de correlações significativas entre os 

parâmetros edáficos e a vegetação de cerrado foram embasados nas propriedades 

químicas e físicas das primeiras camadas de solos (p.ex., Lopes e Cox, 1977; Goodland e 

Pollard, 1973). Outros autores, entretanto, ao analisarem solos em maiores profundidades 

demonstram que as variações da vegetação dos cerrados em áreas de interflúvio podem 

apresentar ligação com a flutuação sazonal do lençol freático (Oliveira-Filho et al. 1989). O 
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mesmo foi observado por Assis et al. (2011) na diferenciação entre formações savânicas e 

florestais do bioma. Ruggiero et al. (2002), embora não tenham observado relações 

significantemente diferentes entre as formações de cerrado “sensu lato”, descrevem 

associação de solos mais argilosos e férteis às florestas estacionais semideciduais 

presentes na paisagem.  

A extensão em que as florestas de terras baixas do bioma (matas ciliares ou de 

galerias) sobem pelas laterais dos vales é variável. Assim, a diferença entre elas e aquelas 

de terras altas é associada à topografia, ao tipo de rocha e às condições de drenagem 

(Eiten, 1972). As matas ciliares e matas de galerias também têm sido analisadas em função 

da miscelânea de fatores edáficos e topográficos que promovem sua heterogeneidade e 

especialização de habitats pelas comunidades de plantas. Os fundos de vales, onde essas 

fisionomias geralmente ocorrem, são mosaicos de superfícies geomorfológicas/fácies de 

ambiente deposicional que incluem canais ativos, planícies de inundação, terraços, leques 

aluviais, bem como antigos canais de drenagem (cut-off meanders, oxbow lakes, ou 

“billabongs”) e paleodiques marginais (Gregory et al., 1991; Bren, 1993). Dessa forma, aí 

estão presentes diferentes microambientes, que podem favorecer o estabelecimento de 

determinadas espécies ou comunidade de plantas. Os limites das áreas ripárias podem se 

estender além da planície de inundação. Nesse caso, as dimensões da zona de influência 

de um processo ecológico específico são determinadas por seu padrão espacial e dinâmica 

temporal únicos (Gregory et al., 1991). Numerosos estudos visaram à análise da relação 

entre a distribuição de espécies e fatores ambientais nessas florestas, tanto nas de galeria 

no Brasil central como no domínio das florestas estacionais semideciduais, no sudeste do 

Brasil. Entretanto, tratam-se de estudos curtos e descritivos que fornecem dados apenas 

florísticos e fitossociológicos, com pouca ou nenhuma informação ecológica (Oliveira-Filho 

et al., 1994a e 1994b). 

Nos estudos geobotânicos, deve-se considerar que todo sistema é dinâmico e 

resultado da interação das partes que o constituem: não somente a geologia, que 

representa a base do sistema edáfico, mas também a pedologia, a geomorfologia, a 
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hidrologia, o clima e a biologia. Assim, técnicas de análise multivariada e de mineração de 

dados são necessárias para analisar esse complexo sistema e identificar a existência de 

fatores geológicos condicionantes à ocorrência de comunidades vegetais e espécies. Os 

Self-Organizing Maps (SOM) (Kohonen, 1982 e 2001) representam uma técnica simultânea 

de mineração de dados e de análise multivariada (Agarwal e Skupin, 2008), bem adaptada à 

abordagens geobotânicas, mesmo em ambientes complexos (Adamczyk et al., 2013).  

Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é analisar e definir geoambientes, bem 

como suas possíveis relações com a distribuição de fisionomias florestais e espécies 

arbóreas na Estação Ecológica de Mogi-Guaçu, no Estado de São Paulo, Brasil. Para tanto, 

pretende-se analisar, de forma integrada, dados fitossociológicos, fitofisiológicos e 

físicoquímicos do sistema geopedológico, obtidos em campo e a partir de dados 

cartográficos e de sensoriamento remoto hiperespectral. A possível definição de espécies 

indicadoras de geoambientes na área de estudo permitirá, no futuro, a análise da 

distribuição dessas espécies via sensoriamento remoto e seu uso para a predição de 

variáveis do meio físico no domínio do bioma Cerrado.  

 

3.2. Materiais e métodos 

3.2.1. Caracterização florística e fitossociológica das fisionomias florestais 

Inicialmente, foi realizado em campo um extenso reconhecimento dos estratos 

(fisionomias) da vegetação, considerando a classificação fisionômica do Cerrado de Ribeiro 

e Walter (2008). Esse trabalho foi auxiliado por análise e fotointerpretação de imagens 

hiperespectrais ProSpecTIR-VS, com 1 m de resolução espacial. A amostragem das 

fisionomias florestais realizada neste estudo é classificada como estratificada seletiva, 

considerando a estratificação prévia das tipologias florestais e a seleção de subambientes 

para amostragem. Foram alocadas 10 parcelas de 20x60 m (Figura 3.1 ). A densidade 

amostral foi estimada dentro de cada estrato por sua representatividade, por unidade de 

área. Essas parcelas foram alocadas seletivamente, objetivando a amostragem da 
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vegetação sobre variações edafogeológicas ocorrentes dentro de cada estrato. As parcelas 

foram subdivididas em três subparcelas contíguas de 20x20 m (Figura 3.1 ). Isso permitiu a 

amostragem de variações sutis do meio físico, que podem influenciar a densidade e 

dominância de espécies, aspecto que é fundamental à análise geobotânica. No centro de 

cada subparcela foram coletados solos com trado (10 cm superiores, após a camada de 

serapilheira – 2 coletas) e sedimentos (2 m de profundidade – 1 coleta). Também foi medida 

a profundidade do nível d’água, quando inferior a 2 m. Essas mensurações e coletas foram 

realizadas na estação seca.  

 

 
Figura 3.1.  Disposição das parcelas de 20x60 m, subdivididas em 3 unidades amostrais de 20x20 m, 
para amostragem de parâmetros biofisicoquímicos na Estação Ecológica de Mogi-Guaçu. 

 

Na amostragem do estrato arbustivo-arbóreo da vegetação, o nível de inclusão 

utilizado foi de diâmetro do tronco (a 1,30 m de altura) ≥ 5 cm. Foram anotados o diâmetro a 

1,30 m de altura, a altura estimada (H), as coordenadas geográficas e a identificação 

taxonômica de espécies (sistema Angiosperm Phylogeny Group – APG II) para todos os 

indivíduos arbustivo-arbóreos amostrados. Esses dados serviram para obtenção de 

parâmetros fitossociológicos de densidade, dominância, freqüência, valor de cobertura (VC) 

e valor de importância (VI) das espécies amostradas utilizando-se o software FITOPAC 2.1 

(Shepherd, 2009). As fitofisionomias foram definidas por suas características estruturais, 

composição florística e fitossociológica, bem como pelas características ambientais 
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associadas às suas ocorrências (Ribeiro e Walter, 2008). Para classificação das fisionomias 

internas ao contínuo da Floresta Estacional Semidecidual foram consideradas também as 

classificações utilizadas por Oliveira Filho et al. (1994a e 1994b) e Rodrigues (2000). 

Amostras de solos (10 cm) e de sedimentos (2 m) foram coletadas no interior das 

subunidades amostrais e analisadas, de acordo com Camargo et al. (2009), para 

determinação de teor de matéria orgânica, acidez ativa (pH), fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio, alumínio, acidez potencial (H+Al), soma de bases, saturação por bases (V%) e 

capacidade de troca catiônica (CTC), bem como da granulometria, conforme classificação 

apresentada na Tabela 3.1 . 

 

Tabela 3.1.  Classificação granulométrica de solos e de sedimentos adotada no estudo. 
Classificação granulométrica  Tamanho do grão (mm)  

Argila  < 0,002 
Silte  0,002 - 0,053 

Areia muito fina  0,053 - 0,105 
Areia fina  0,105 - 0,210 

Areia média  0,210 - 0,50 
Areia grossa  0,50 - 1,0 

Areia muito grossa  1,0 - 2,0 
 

3.2.2. Gradientes da vegetação e do meio físico na floresta estacional semidecidual 

Para analisar as relações entre as variações do meio físico e da vegetação, 

associadas à dinâmica horizontal do rio Mogi-Guaçu, foi realizada uma amostragem por 

transectos, também considerada como estratificada seletiva pela seleção prévia de 

subambientes (e nichos ecológicos) internos ao estrato em questão. Essa abordagem 

objetivou caracterizar gradientes granulométricos (de sedimentos e de solos) e químicos (de 

solos), bem como a existência de espécies dominantes ou exclusivas aos diferentes 

ambientes sedimentares presentes sob o contínuo de floresta estacional semidecidual 

(FES). 

Foram alocados quatro transectos de 5x100 m (Figura 3.2 ) perpendiculares ao eixo 

de  meandros abandonados do rio Mogi-Guaçu, permitindo interceptar diferentes fácies 

sedimentares. O Transecto 1 interceptou paleodique (em área de interflúvio) e paleoleito, o 
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Transecto 2, barras de meandro no interior da planície de inundação, o Transecto 3, 

paleodique marginal e depósitos de rompimento de dique marginal e o Transecto 4, 

paleodique marginal (na área de interflúvio), ainda sob o contínuo de FES. Esses transectos 

foram subdivididos em 10 unidades amostrais contíguas, de 5x10 m, para amostragem dos 

dados do meio físico, no centro, e coleta de dados dendrométricos e identificação 

taxonômica de espécies, no interior da unidade amostral (Figura 3.2 ). 

 

  
Figura 3.2.  Disposição dos transectos de 5x100 m, subdivididos em 10 unidades amostrais de 5x10 
m, para amostragem de parâmetros biofísicoquímicos, na Estação Ecológica de Mogi-Guaçu. 
 

Os métodos de amostragem da vegetação e dos parâmetros do meio físico foram 

semelhantes ao da amostragem por parcelas. As análises químicas dos solos coletados nos 

transectos incluíram os micronutrientes boro, cobre, ferro, manganês e zinco, além dos 

parâmetros descritos na amostragem por parcelas. 

 

3.2.3. Aquisição dos dados de elevação e dos índices hiperespectrais de vegetação 

O modelo digital de terreno (MDT) da área de estudo foi gerado a partir da 

digitalização de curvas de nível, pontos cotados e hidrografia de cartas topográficas na 

escala 1:10.000. O MDT foi produzido com resolução espacial de 16 m, utilizando-se a 

ferramenta Topo to Raster no programa ArcGIS 10.2.1 (ESRI – Redlands, CA, EUA). 
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Índices hiperespectrais de vegetação, capazes de revelar informações fisiológicas e 

estruturais da vegetação (Ustin 2008), foram obtidos a partir de imagens ProSpecTIR-VS 

(SpecTIR – Reno, NV, EUA/ FotoTerra – São Paulo, SP, BRA), no software ENVI 4.8 (Exelis 

Visual Information Solutions Inc. – Boulder, CO, EUA) (Tabela 3.2 ). Essas imagens têm 121 

bandas entre 400 e 970 nm, com intervalo de amostragem de 2,9 nm, e 236 bandas entre 

970 e 2.450 nm, com intervalo de amostragem de 8,5 nm. Dezessete faixas de vôo (leste-

oeste) foram adquiridas em 8 de junho de 2010, com resolução espacial de 1 m. Os dados 

foram transformados para reflectância em superfície pela empresa FotoTerra/SpecTIR, que 

realizou o levantamento, utilizando código de transferência radiativa MODTRAN4.  

 

Tabela 3.2.  Índices espectrais de vegetação extraídos de Ustin (2008) e aplicados nas imagens 
hiperespectrais da área de estudo. 

Índice/equação Descrição Referência 

NDVI 750 = (ρ750 - ρ705) / (ρ750 + ρ705) Área foliar/ cobertura vegetal (Gitelson & Merzlyak, 1994; Sims & 
Gamon, 2002) 

NDVI 2 = (ρ800 - ρ680) / (ρ800 + ρ680) 
Eficiência de uso da radiação 

fotossintética 
(Gamon et al., 1997; Pontius et al., 

2008) 

NDWI = (ρ857 - ρ1241) / (ρ857 + ρ1241) 
Conteúdo de água foliar 

(Gao, 1996) 

WBI = ρ900 / ρ970 (Peñuelas et al., 1995) 

Achl = ρ550 / ρ500 
Conteúdo de clorofila 

(Aoki et al.,1981; Pontius et al., 
2008) 

BNb  = ρ800 / ρ550 (Buschman & Nagel, 1993; Pontius 
et al., 2008) 

CRI 1 = (1/ρ510) - (1/ρ550) Diferença entre conteúdo de 
carotenoides e clorofilas 

(Gitelson et al., 2002) 

CRI 2 = (1/ρ510) - (1/ρ700) (Gitelson et al., 2002) 

ARI 1 = (1/ρ550) - (1/ρ700) Diferença entre conteúdo de 
antocianina e clorofilas 

(Gitelson et al., 2002) 

ARI 2 = ρ800*((1/ρ550) - (1/ρ700)) (Gitelson et al., 2002) 

CAI = 0.5 (ρ2000 + ρ2200) - ρ2100 
Conteúdo de celulose – 

material não fotossintético 
(Daughtry, 2001; Daughtry et al., 

2004) 

 

3.2.4. Análise dos dados multivariados no software SiroSOM 

Os Self-Organizing Maps (SOM) (Kohonen, 1982, 2001 e 2013) é um tipo de Artificial 

Neural Network (ANN) não supervisionado e baseado em quantização vetorial, onde 

relações estatísticas complexas e não lineares entre dados multivariados de alta 

dimensionalidade são convertidas em relações geométricas simples, de mais baixa 

dimensão. A técnica tem apresentado resultados interessantes na mineração de dados de 
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alta dimensionalidade e na análise multivariada em estudos de ecologia vegetal (e.g., 

Foody, 1999; Zhang e Yang, 2008; Suriguga et al., 2011 e Adamczyk et al., 2013). 

Adamczyk et al. (2013), por exemplo, correlacionaram amostragens temporais quantitativas 

de espécies com as condições abióticas locais, utilizando SOM. A técnica permitiu explicitar 

a preferência de espécies por habitats específicos, indicando os fatores abióticos essenciais 

na formação de comunidades de plantas. 

O SOM foi aplicado sobre os dados da presente pesquisa, utilizando-se o software 

SiroSOM (CSIRO Mineral Resources Flagship – Pullenvale, QLD, AUS). Inicialmente, foram 

normalizadas as distribuições dos conjuntos de dados inseridos no programa por função 

logarítima. Vetores (seed-vectors) foram lançados no espaço n-dimensional, definido pelos 

dados de entrada, e treinados através de quantização vetorial e medidas de similaridade 

vetorial (distância Euclidiana), para representar a estrutura e os padrões das unidades 

amostrais. Esse treinamento foi realizado por processo interativo de dois passos, o 

competitivo (rough training) e o cooperativo (fine training). Esses passos foram aplicados 

diversas vezes para cada unidade amostral até que o seed-vector vencedor representasse 

os dados de entrada da melhor forma possível. O mapa 2D de saída apresenta caraterística 

chave de preservação das relações topológicas relativas entre os vetores-nós. Esses 

vetores são representados nesse mapa como nós ou best matching units (BMUs). Existem 

duas métricas de validação do SOM gerado. A primeira é o erro de quantização médio (qe) 

que, além de ser uma medida de resolução do mapa, indica quão distante dos nós que as 

representam, estão as unidades amostrais. A segunda medida refere-se ao erro de 

topologia (te), que traduz a preservação topológica dos dados no mapa 2D. 

Subsequentemente, os BMUs foram utilizados na análise de agrupamento K-means 

e validação via Índice de Davies-Bouldin (Davies e Bouldin, 1979). Esse índice é utilizado 

pelo SiroSOM para inferir sobre a adequação das diferentes partições de dados, 

independentemente da técnica de agrupamento utilizada e do número de domínios 

formados. Quanto menor o Índice de Davies-Bouldin mais natural é considerado o 

agrupamento.  
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Sobre os resultados do SOM foram aplicadas análises por principais componentes – 

APC (Pearson, 1901) e análises de correlação entre as variáveis pelo coeficiente de 

correlação ranqueada de Spearman (Spearman, 1904 e 1906). Com essas análises, 

pretende-se analisar as relações entre as variáveis do sistema estudado. As correlações do 

coeficiente de Spearman (ρ) são consideradas significativas quando ρ ≥ |0.04|. Valores 

significativos positivos e negativos indicam, respectivamente, a ocorrência de relações 

diretamente e inversamente proporcionais entre as variáveis. Acompanhando os valores de 

ρ, são gerados os valores de probabilidade de t-student, como forma de validação do índice. 

Quanto mais próxima de zero for a probabilidade de t-student, mais simétrica é considerada 

a distribuição da população analisada. 

Os dados de entrada e processamentos realizados no software SiroSOM, para cada 

objetivo específico, estão listados abaixo e as especificações da geração dos SOM estão 

apresentados na Tabela 3.3 :  

Análises 01 a 04 –  Definição das subunidades edafogeológicas no contínuo de FES: 

treinamento do SOM e análise de agrupamento K-means, com validação através do Índice 

de  Davies-Boldin, utilizando dados de granulometria de solos e de sedimentos, de química 

de solos e de nível do freático, para as 10 subunidades amostrais de cada um dos quatro 

transectos; 

Análise 05 –  Definição dos geoambientes por suas composições texturais discriminantes: 

treinamento do SOM, análise de agrupamento K-means, validação através do Índice de 

Davies-Boldin e análise por principais componentes (APC), utilizando dados de 

granulometria de sedimentos das 70 subunidades amostrais (parcelas e transectos); 

Análise 06 – Análise de associação entre as fisionomias florestais e os padrões texturais 

dos sedimentos: treinamento do SOM e análise de agrupamento K-means, com validação 

pelo Índice de  Davies-Boldin, utilizando dados de granulometria de solos e sedimentos, 

química de solos, nível do freático, altitude (MDT/ 16 m), Valor de Cobertura (VC) das 

espécies (ƒ dos valores relativos de densidade e dominância de cada espécie) e índices 

hiperespectrais de vegetação das 30 subparcelas; 
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Análise 07 – Seleção de espécies amostradas exclusivamente nos geoambientes definidos 

e suas relações com as frações texturais de sedimentos: treinamento do SOM, análise de 

correlação através do coeficiente de correlação ranqueada de Spearman e de distribuição 

dos dados via t-student, utilizando dados de granulometria de sedimentos e 

presença/ausência de espécies nas 70 subunidades amostrais (parcelas e transectos). 

 

Tabela 3.3. Especificações da formação dos Self-organizing maps por análise específica. 

Análise N˚. de 
variáveis 

N˚. de unidades 
amostrais 

Tamanho do 
mapa 

Formato 
do mapa 

N˚. de interações 

Rough training Fine training  

01 32 10 4x4 sheet 45 900 

02 32 10 4x4 sheet 45 900 

03 32 10 4x4 sheet 45 900 

04 32 10 4x4 sheet 45 900 

05 07 70 7x6 sheet 20 400 

06 153 30 7x4 sheet 30 600 

07 128 70 7x6 sheet 20 400 

 

3.3. Resultados 

3.3.1. Definição das fisionomias florestais 

No conjunto das 10 parcelas de 60x20 m foram amostrados 1.348 indivíduos 

arbustivo-arbóreos distribuídos em 114 espécies e 38 famílias. As famílias com maior 

riqueza de espécies foram Myrtaceae (13 espécies) e Fabaceae-Faboideae (8). As espécies 

com maior Valor de Importância (função da densidade, dominância e frequência relativas 

das espécies) foram: Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms, Alchornea sidifolia Mull. Arg. e 

Rapanea guianensis Aubl. O índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) variou de 1,238 

a 2,851 entre as 30 unidades amostrais. As fisionomias florestais definidas a partir da 

amostragem por parcelas estão descritas na Tabela 3.4 . 
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Tabela 3.4.  Fisionomias florestais amostradas na Estação Ecológica de Mogi-Guaçu, parâmetros fitossociológicos e ambientais de ocorrência. N = número 
de indivíduos amostrados, S = riqueza de espécies, H’ = Índice de diversidade de Shannon-Wiener, CSS = Cerrado “sensu stricto” e FES = Floresta 
Estacional Semidecidual. 

Parcela N S  H’ Origem das 
espécies  

Altura m édia  
do dossel (m) 

Forma de 
relevo 

Nível do freático 
(m) Fisionomia florestal  Tipo de mata ciliar 

(subdivisão) 

01 137 24 2,72 CSS e FES 8,27 Colina > 2,0 Cerradão - 

02 122 17 2,10 FES, incluindo 
espécies aluviais 10,83 Platô 1,06 (A), 0,83 (B), 

0,48 (C) Mata de galeria inundável - 

03 179 22 2,41 CSS e FES 7,82 Platô > 2,0 Cerradão - 

04 171 31 2,76 CSS e FES, rico 
em Fabaceae 10,43 Platô > 2,0 

Transição cerradão/mata de 
galeria não inundável  - 

05 105 17 2,05 FES, incluindo 
espécies aluviais 13,19 Planície > 2,0 Mata ciliar  Terras baixas/com 

influência fluvial 

06 139 34 2,94 FES, incluindo 
espécies aluviais 

11,10 Planície > 2,0 Mata ciliar Terras baixas/com 
influência fluvial 

07 120 32 3,05 
FES, apenas 

espécies 
submontanas 

12,06 Colina > 2,0 Mata ciliar Terras altas/sem 
influência fluvial 

08 119 31 2,70 CSS e FES 9,98 Colina > 2,0 Cerradão - 

09 134 14 1,54 FES, incluindo 
espécies aluviais 11,13 Planície 1,90(A), 1,30 (B), 

1,20 (C) Mata ciliar Terras baixas/com 
influência fluvial 

10 122 25 2,57 FES, incluindo 
espécies aluviais 11,76 Planície > 2,0 Mata ciliar Terras baixas/com 

influência fluvial 
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Observa-se que a textura dos sedimentos e solos variou de muito argilosa a franca-

arenosa. O nível do fretático na estação seca variou de 0,48 a > 2,0 m. O pH dos solos 

variou de 3,2 a 5,5, a acidez potencial (H+Al) de 25,0 a 429,0 mmolc/dm3, a soma de bases 

(SB) de 3,6 a 132,2 mmolc/dm3, a capacidade de troca catiônica (CTC) de 21,7 a 440,4 

mmolc/dm3 e a percentagem de saturação por bases da CTC a pH 7,0 (V%) de 3,0 a 79,0%. 

A lista de espécies amostradas e seus dados fitossociológicos estão apresentados no 

Apêndice A e os dados integrais de fertilidade de solos e de granulometria de solos e de 

sedimentos, no Apêndice B. 

 

3.3.2. Variações geoedáficas sob a floresta estacional semidecidual 

Após a análise dos resultados obtidos nas parcelas, quatro transectos foram 

alocados em áreas classificadas como mata ciliar no interior da FES, considerando a 

variabilidade de microambientes e nichos ecológicos observados nesse contínuo florestal. 

Foram gerados de dois a quatro domínios de unidades amostrais por transecto, associados 

a diferentes ambientes com granulometrias dominantes (Tabela 3.5).  

No total dos quatro transectos de 5x100 m foram amostrados 193 indivíduos, 

pertencentes a 52 espécies e 24 famílias botânicas. O Índice de Shannon-Winer foi de 

3,594, indicando a alta diversidade do conjunto de dados. As espécies com maior Valor de 

Importância (VI) foram Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms, Cyclolobium vecchii A. Samp. 

Ex Hoehne, Copaifera langsdorffii Desf., Trichilia catigua A. Juss. e Alchornea sidifolia Mull. 

Arg. As três primeiras apresentaram alto VI pela maior significância de suas dominâncias 

relativas (DoRel). Trichilia catigua A. Juss. e Alchornea sidifolia Mull. Arg. foram elencadas, 

respectivamente, em função de sua maior densidade relativa (DeRel) e dos três parâmetros 

equilibradamente (DeRel, DoRel e frequência relativa - FrRel). Os sedimentos sobre o 

contínuo de FES variaram de franco-arenoso a muito-argiloso. Os dados integrais da 

vegetação e do meio físico, obtidos nos transectos, estão apresentados nos Apêndices A e 

B, respectivamente. 
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Tabela 3.5.  Definição dos geoambientes sob o contínuo de Floresta Estacional Semidecidual 
observados na amostragem por transectos. qe = erro de quantização; te = erro de topologia. 

Transecto Domínio Geologia Relevo Principais frações 
granulométricas  Geoambiente 

01 
(qe = 2,01;  
te = 0,0) 

A/B/C/D Formação 
Aquidauana Colina Argila, Areia media e 

Areia grossa Paleodique erodido 

E Depósitos 
aluvionares Encosta Argila, Silte e Areia 

grossa Terço inferior da encosta 

F/G/H/I/J Depósitos 
aluvionares Planície Argila e Silte Meandro abandonado 

02 
(qe = 2,73;  
te = 0,0) 

A/D/G Depósitos 
aluvionares Planície Silte, Areia muito fina 

e Areia fina 
Depósito de barra de 

meandro 

B/H/I/J Depósitos 
aluvionares 

Planície 
Argila, Silte, Areia 
muito fina e Areia 

fina 

Depósito de barra de 
meandro 

C Depósitos 
aluvionares Planície Argila, Silte e Areia 

muito fina 
Depósito de barra de 

meandro 

E/F Depósitos 
aluvionares Planície 

Areia muito fina, 
Areia fina e Areia 

média 

Depósito de barra de 
meandro 

03 
(qe = 2,58;  
te = 0,0) 

A/B/C/D/E Depósitos 
aluvionares Planície 

Silte, Areia muito 
fina, Areia fina e 

Areia média 

Depósito de dique 
marginal 

F/G/H/I/J 
Depósitos 

aluvionares Planície 
Silte, Areia muito fina 

e Areia fina 
Depósito de rompimento 

de dique marginal 

04 
(qe = 3,18;  
te = 0,0) 

A/D Formação 
Aquidauana Colina Argila, Areia média e 

Areia grossa Paleomargem erodida 

B/G/H/I/J Formação 
Aquidauana Colina Argila, Areia média e 

Areia grossa Paleomargem erodida 

C/E/F Formação 
Aquidauana Colina Argila, Areia média e 

Areia grossa Paleomargem erodida 

 

3.3.3. Definição dos geoambientes da área de estudo 

Uma vez estudadas as variações internas ao contínuo de FES, principalmente 

aquelas relacionadas ao sistema fluvial meandrante dentro do pacote de sedimentos 

quaternários, todas as subunidades amostrais foram agrupadas para definição dos 

geoambientes (fácies) presentes na EEMG. O primeiro treinamento vetorial (rough training) 

do SOM foi realizado com 20 interações e o segundo (fine training) com 400 interações. Um 

erro de quantização médio de 0,644 e um erro topográfico de 0,00 foram atingidos na 

formação do SOM. As components plots, que indicam as contribuições de cada variável à 

formação dos nós no espaço 2D, revelaram as associações entre as classes texturais nas 

70 unidades amostrais (subparcelas e subtransectos) (Figura 3.3 ). Essas indicaram 

dissimilaridades entre as frações silte e areia média e entre as frações areia muito fina e 

areia grossa e muito grossa, principalmente. A matriz U demonstrou similaridades entre os 

nós formados com as unidades amostrais dos terrenos do Carbonífero e do Quaternário. 



102 
 

 

Esses terrenos foram claramente diferenciados por nós dissimilares. A análise de 

agrupamento do SOM revelou a presença de sete domínios (Figura 3.3 e Tabela 3.6 ), os 

quais refletem as principais fácies geológicas observadas na área de estudo. 

 

Figura 3.3.  Contribuições das frações granulométricas à formação dos nós no SOM, representação 
em matriz U e mapa auto-organizado, colorido pelos sete domínios formados. Estes resultados 
resumem a estrutura dos dados nas 70 unidades amostrais. As sete componentes (variáveis) são 
apresentadas em cor-temperatura variando do menor (azul) ao maior valor (vermelho) observado. A 
Matriz U, também em cor-temperatura, representa as similaridades (azul-verde) e dissimilaridades 
(laranja-vermelho) entre nós adjacentes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Silte Argila Areia muito fina 

Areia fina Areia média Areia grossa 

Areia muito grossa Matriz U 
Mapa auto-organizado 

em domínios  
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Tabela 3.6.  Domínios formados para o SOM de dados granulométricos de sedimentos das 70 
unidades amostrais e definição dos geoambientes. 

Domínio Unidades amostrais Principais frações  
granulométricas Geologia Geoambiente/fácies 

01 P1 (A/B/C), P3 (A/B/C), P4 
(A/B), P8 (A/B/C) 

Areia fina, Areia 
média e Areia grossa 

Formação 
Aquidauana Platô e Colina 

02 
P5 (A/B), P9 (B), P10 (C), 

T2 (A/C/G), T3 
(A/B/E/F/G/H/J) 

Silte, Areia muito fina 
e Areia fina 

Depósitos 
Aluvionares 

Planície - depósitos de barra 
de meandro, de planície de 
inundação e de rompimento 

de dique marginal 

03 P6 (B/C), P9 (B/C), T1 
(E/F/G/H/I/J) Argila e Silte Depósitos 

Aluvionares 
Planície - depósitos de 
planície de inundação 

04 P4 (C), P5 (C), T2 (B/D/E) 
Areia muito fina, 
Areia fina e Areia 

média 

Depósitos 
Aluvionares 

Planície - depósitos de barra 
de meandro e de dique 

marginal, principalmente 

05 P6 (A), P10 (A/B), T2 
(H/I/J), T3 (C/D/I) 

Argila e Silte Depósitos 
Aluvionares 

Planície - depósitos de barra 
de meandro e de planície de 
inundação, principalmente 

06 P2 (A/B/C), T2 (F) Areia fina e Areia 
média 

Formação 
Aquidauana Platô, principalmente 

07 P7 (A/B/C), T1 (A/B/C/D), 
T4 (A/B/C/D/E/F/G/H/I/J) 

Argila, Areia média, 
Areia grossa e Areia 

muito grossa 

Formação 
Aquidauana 

Colina (borda) - paleodique 
erodido  

 

Aplicada a análise por principais componentes sobre o SOM, a distribuição dos 

scores no espaço 2D (PC1 e PC2) demostra que, dentre os domínios formados, existem 

quatro ambientes bem definidos (Figura 3.4 ). Dois desses ambientes estão associados aos 

sedimentos quaternários (I e II) e os outros dois à Formação Aquidauana (III e IV): 

Depósitos de planície de inundação, principalmente, que incluem aqueles em meandros 

abandonados, com scores negativo na PC1 e positivo na PC2 (I); depósitos de diques 

marginais e de barras de meandro, com scores negativos na PC1 e na PC2 (II); colinas e 

platôs, com scores positivo na PC1 e negativo na PC2 (III); e bordas convexas de colina, 

caracterizadas como paleodiques erodidos pelo rio Mogi-Guaçu, com scores positivos na 

PC1 e na PC2 (IV). Os scores da PC1, assim, associam sinal negativo aos depósitos 

sedimentares do Quaternário e sinal positivo aos solos formados sobre a Formação 

Aquidauana. Fato que é significante, considerando que a PC1 concentra, por definição, a 

informação mais dominante ou redundante. 
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Figura 3.4.  Distribuição dos scores das frações granulométricas de sedimentos nas componentes 
principais (PC1 e PC2) e discriminação dos principais geoambientes da Estação Ecológica de Mogi-
Guaçu.  
 

A Figura 3.5  sintetiza a cartografia esquemática das fitofisionomias, da estratigrafia, 

do relevo e drenagens e dos quatro principais geoambientes descritos abaixo, de acordo 

com seus dados edafogeológicos: 

Geoambiente I. Solos hidromórficos, mal drenados e com saturação por base variável, em 

consonância com os diferentes níveis de inundação. Os sedimentos são essencialmente 

pelíticos (argila e silte) e apresentam presença insignificante a nula da fração areia. É a 

planície ordinária de inundação do rio meandrante, incluindo fácies de barras de meandros e 

meandros abandonados, que formam sistemas fluviolacustres durante as cheias. Ocorre até 

a cota 570 m. 

Geoambiente II. Representa os depósitos de diques marginais, fácies de barras de 

meandros e bordas da planície ordinária de inundação, onde os solos são mais bem 

drenados e os sedimentos são formados essencialmente pelas frações silte, areia muito fina 

e areia fina. Seus limites caracterizam o limite do pacote quaternário. Ocorre até a cota 573 

m (a leste) e 570 m (a oeste).  
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Geoambiente III. Solos profundos, bem drenados e em sua maioria distróficos, com textura 

dominada pelas frações areia fina, areia média e areia grossa. Destaca-se dos outros 

geoambientes pela presença discriminante nos sedimentos das frações areia fina e areia 

média e baixa presença (a nula) das frações silte, areia muito fina e areia muito grossa. 

Ocorre nas colinas e platôs sobre a Formação Aquidauana, nas regiões de interflúvio. De 

acordo com o nível do leito normal do rio (que corre de leste para oeste na área), pode 

ocorrer a partir de 573 m (à leste) e a partir de 570 m (à oeste).  

Geoambiente IV. Solos mais rasos que os demais, bem drenados que, além da fração 

argila, apresentam frações discriminantes de areia média, areia grossa e areia muito grossa. 

Destaca-se dos demais geoambientes pela presença significativa das frações areia grossa e 

areia muito grossa e presença insignificante a nula das frações areia muito fina e silte. 

Ocorre nas bordas da Formação Aquidauna, nas regiões de declividade mais acentuada, 

aproximadamente entre as cotas 575 e 585 m, e inclui diques (e paleodiques) convexos, 

erodidos por solapamento pelo rio Mogi-Guaçu. 

No mapa da Figura 3.5-D , a área denominada “Geoambiente I e II” compreende 

aspectos mistos desses ambientes. O Geoambiente I é formado onde a velocidade do fluxo 

d’água é menor, dando origem localmente a ambientes lacustres, com deposição de 

sedimentos ricos em argila e silte. O Geoambiente II é caracterizado por fácies de barras de 

meandros e depósitos de diques e paleodiques marginais, onde a velocidade do fluxo 

d’água é maior e promove a deposição das frações silte, areia muito fina e fina (frações mais 

grossas que aquelas observadas no Geoambiente I).  
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Figura 3.5.  Representações gráficas esquemáticas da elevação do terreno e linhas de drenagem (A), 
em duas dimensões, e da geologia local (B), da cobertura da terra (C) e dos geoambientes (D), em 
três dimensões, na Estação Ecológica de Mogi-Guaçu. 
 

3.3.4. Relações entre as fisionomias florestais e a textura dos sedimentos 

 O conjunto de variáveis (granulometria de solos e sedimentos, fertilidade de solos, 

nível do freático, valor de cobertura de espécies, altitude e índices espectrais de vegetação), 

que indica os subsistemas ecológicos presentes na área de estudo, permite verificar se a 

ocorrência das fisionomias florestais é relacionável aos geoambientes e aos padrões 

texturais diagnósticos de seus sedimentos; ou se outros parâmetros do meio físico estão 

mais fortemente ligados à ocorrência das fisionomias estudadas, descaracterizando a 

relação testada. Com base nas múltiplas variáveis que devem compor os subsistemas da 

área, cinco domínios foram definidos (Tabela 3.7 ). Um erro de quantização médio de 8,69 e 

um erro topográfico de 0,00 foram atingidos na geração do SOM. A alta variabilidade interna 
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cobetura de espécies, podem explicar o alto erro de quantização. Diversas espécies 

generalistas de FES Submontana podem ocorrer em todas as fisionomias florestais 

estudadas. A composição granulométrica dos sedimentos dos domínios formados (Figura 

3.6) indicou que diferentes fitofisionomias se associam a diferentes padrões texturais, 

passíveis de diferenciação e classificação por esse parâmetro isoladamente. Ou seja, 

independentemente da inclusão de dados referentes à fertilidade e textura dos solos, nível 

do freático, altitude, cobertura de espécies e índices hiperespectrais, as fisionomias 

florestais demostraram relação direta com os geoambientes definidos. 

 

Tabela 3.7.  Domínios das 30 subparcelas, obtidos pelo menor índice Davies-Bouldin, sobre os 
resultados do SOM aplicados aos dados de granulometria de solos e sedimentos, fertilidade de solos, 
nível do lençol freático, altitude, valor de cobertura de espécies e índices hiperespectrais de 
vegetação. 

Domínio Unidades 
amostrais Fisionomia florestal Geologia Geoambientes 

Frações 
granulométricas 

diagnósticas 

01 P1(A/B/C), 
P4(A) 

Cerradão (CRD), 
Transição Cerradão – 
Mata de galeria não 

inundável (CRD-MGNI) 

Formação 
Aquidauna 

Colinas e platôs 
(iii) 

Argila, Areia fina 
e Areia média 

02 P2(A/B/C), 
P8(B) 

Mata de galeria 
inundável (MGI), 

Cerradão 

Formação 
Aquidauna 

Colinas e platôs 
(iii) 

Argila, Areia fina 
e Areia média 

03 P3(A/B/C), 
P4(B/C) 

Cerradão, Transição 
Cerradão – Mata de 

galeria não inundável 

Formação 
Aquidauna 

Colinas e platôs 
(iii) 

Argila, Areia fina 
e Areia média 

04 P8(A/C) Cerradão Formação 
Aquidauna 

Colinas e platôs 
(iii) 

Argila, Areia fina 
e Areia média 

05 P7(A/B/C) 
Mata ciliar de terras 
altas, sem influência 

fluvial (MCTA) 

Formação 
Aquidauna 

Bordas de colina 
- paleodique 
erodido (iv) 

Argila, Areia 
média, Areia 

grossa e Areia 
muito grossa 

06 P5(A/B/C) 
Mata ciliar de terras 

baixas, com influência 
fluvial (MCTB) 

Depósitos 
Aluvionares 

Depósitos de 
dique marginal (ii) 

Areia muito fina e 
Areia fina 

07 P6(A/B/C), 
P10(A/B/C) 

Mata ciliar de terras 
baixas, com influência 

fluvial 

Depósitos 
Aluvionares 

Depósitos de 
planície de 

inundação (i) 
Argila e Silte 

08 P9(A/B/C) 
Mata ciliar de terras 

baixas, com influência 
fluvial (MCTB) 

Depósitos 
Aluvionares 

Depósitos de 
planície de 

inundação (i) 
Argila e Silte 
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Figura 3.6.  Composição granulométrica dos sedimentos dos domínios formados sobre o SOM 
baseado nos dados de granulometria de solos e sedimentos, fertilidade de solos, nível do freático, 
valor de cobertura de espécies, dados altitudinais e índices hyperespectrais de vegetação das 30 
subparcelas, na Estação Ecológica de Mogi-Guaçu. Arg = Argila, Sil = Silte, AMF = Areia muito fina, 
AF = Areia fina, AM = Areia média, AG = Areia grossa, AMG = Areia muito grossa, CRD = Cerradão, 
MG(N)I = Mata de galeria (não) inundável, MC(TA ou TB) = Mata ciliar (de terras altas ou de terras 
baixas).  
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Considerando a granulometria dos sedimentos contidos nos geoambientes é 

possível sugerir que os cerradões e as matas de galeria (domínios 1 a 4, geoambiente III) e 

a mata ciliar sem influência fluvial (de terras altas) (domínio 5, geoambiente IV) estão 

associados à Formação Aquidauana, que apresenta teores discriminantes das frações areia 

média, areia grossa e areia muito grossa. Já a mata ciliar com influência fluvial (de terras 

baixas) associa-se aos sedimentos quaternários, indicados pelos altos teores de silte, 

depositado nas planícies de inundação e paleoleitos (domínios 7 e 8, geoambiente I), e areia 

muito fina e fina, depositadas nos diques marginais e barras de meandro (domínio 6, 

geoambiente II). Os geoambientes internos às formações geológicas somente apresentam 

fisionomias discriminantes quando relacionados à Formação Aquidauana. Cerradões e 

matas de galeria, sobre as colinas e platôs, indicam alto teor de areia fina e areia média 

(geoambiente III). Mata ciliar sem influência fluvial (terras altas), nas áreas em que aflora, 

próximo ao contato com o Quaternário, indicam uma fácies com alto teor da fração areia 

grossa e muito grossa (geoambiente IV). Esses dois geoambientes estão associados aos 

baixos teores de silte e areia muito fina.  

 

3.3.5. Definição de espécies indicadoras dos geoambientes  

Embora quatro geoambientes tenham sido bem definidos, apenas três apresentam 

espécies associadas na amostragem realizada: 

Geoambiente I) Sedimentos quaternários, associados à planície de inundação, incluindo 

meandros abandonados, com sedimentos argilossiltosos. Nesse ambiente ocorrem espécies 

de FES Submontana e Aluvial, sendo as seguintes associadas a esse geoambiente: 

I-a) Calophyllum brasiliense Cambess.: espécie observada apenas nos paleoleitos 

inundáveis nos meses de cheia, no interior da mata ciliar. Amostrada com alta densidade 

nas subunidades amostrais P10-B, P10-C e T1-H. Apresenta correlação positiva com a 

fração silte dos sedimentos e correlação negativa com as frações areia fina, areia média, 

areia grossa e areia muito grossa (Figura 3.7  e Tabela 3.8 ). 



110 
 

 

I-b) Inga vera Willd. subsp. affinis (DC.) T.D. Penn.: espécie amostrada nas subunidades 

amostrais P6-A, P6-B, P10-B, P10-C, T1-E, T1-F, T1-I e T2-G. Ocorre na mata ciliar em 

ambientes sazonalmente brejosos e densamente presente em alguns paleoleitos. Apresenta 

correlação positiva nos sedimentos com a fração silte e negativa com as frações areia fina, 

areia média, areia grossa e areia muito grossa  (Figura 3.7  e Tabela 3.8 ). 

Geoambiente III) Áreas de interflúvios, colinas e platôs na Formação Aquidauana, que 

apresentam sedimentos com predominância das frações areia fina, média e grossa e baixa 

concentração da fração silte. Nesse ambiente restringem-se as espécies arbustivo-arbóreas 

de Cerrado “sensu stricto”, entre as quais: 

III-a) Qualea grandiflora Mart.: espécie comum no Cerrado, observada nas subunidades 

amostrais P1-A/B, P3-A/B/C e P8-A/B/C (Cerradões). Apresenta, na área de estudo, 

correlação positiva com as frações areia fina e areia média dos sedimentos e correlação 

negativa com a fração silte (Figura 3.7  e Tabela 3.8 ). 

III-b) Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.: espécie presente apenas em áreas de Cerrado, 

observada nas subunidades amostrais P3-A e P8-A (Cerradões), bem como em diversas 

áreas de regeneração de Cerrado. Apresenta correlação positiva com as frações areia fina e 

areia média e correlações negativas com a fração silte (Figura 3.7  e Tabela 3.8).  

Geoambiente IV) Bordas locais da Formação Aquidauana, onde afloram rochas dessa 

unidade geológica em diques e paleodiques erodidos pelo rio Mogi-Guaçu, sem deposição 

de sedimentos (NW da área de estudo). Destacam-se pela presença das frações de areia 

grossa e muito grossa – praticamente nulas nos sedimentos dos outros geoambientes – 

bem como baixa quantidade das frações silte e areia fina. A maior parte das espécies 

observadas nesse ambiente é de FES Submontana. Raramente são observadas espécies 

arbóreas de Cerrado e não há presença de espécies de FES Aluvial. As espécies definidas 

como indicadoras desse ambiente, por apresentarem ocorrência exclusiva na amostragem, 

são: 

IV-a) Cedrela fissilis Vell.: espécie presente nas subunidades amostrais P7-C, T1-C, T1-D, 

T4-A, T4-B, T4-E, T4-J, bem como observada em outras áreas no contínuo de FES, fora da 



 

 

planície de inundação. Apresenta correlação positiva com as frações 

grossa e média e negativa com as frações silte e areia fina presentes nos sedimentos 

(Figura 3.7  e Tabela 3.8). 

IV-b) Zeyheria tuberculosa

influência fluvial (de terras altas), nas subunidades amostrais P7

C, bem como observada em outras áreas não amostradas, mas ainda no contínuo dessa 

fisionomia. Apresenta correlação positiva 

argila; e negativa com as frações de sedimentos silte e areia fina (

 

Figura 3.7.  Padrões texturais dos sedimentos sob as espécies indicadoras dos geoambientes na 
Estação Ecológica de Mogi-Guaçu.
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Tabela 3.8.  Coeficiente de correlação de Spearman (ρ), onde - 0.4 ≥ ρ ≥ 0.4 indica a existência de 
correlação, e probabilidade de t-student, entre as espécies selecionadas e as frações granulométricas 
dos sedimentos da Estação Ecológica de Mogi-Guaçu. 

Calophyllum brasiliense 
Correlação positiva  Correlação negativa  

Fração granulométrica  ρ t-student  Fração granulométrica  ρ t-student  
Silte 0,709 0,000 Areia fina -0,727 0,000 

   Areia média -0,624 0,000 

   Areia grossa -0,583 0,000 

   Areia muito grossa -0,416 0,006 
Inga vera subsp.  affinis 

Correlação positiva  Correlação negativa  
Fração granulométrica  ρ t-student  Fração granulométrica  ρ t-student  

Silte 0,688 0,000 Areia fina -0,656 0,000 

   Areia média -0,626 0,000 

   Areia grossa -0,614 0,000 

   Areia muito grossa -0,491 0,001 
Qualea grandiflora 

Correlação positiva  Correlação negativa  
Fração granulométrica  ρ t-student  Fração granulométrica  ρ t-student  

Areia fina 0,660 0,000 Silte -0,485 0,001 
Areia média 0,583 0,000    

Tabebuia ochracea 
Correlação posit iva Correlação negativa  

Fração granulométrica  ρ t-student  Fração granulométrica  ρ t-student  
Areia fina 0,634 0,000 Silte -0,483 0,001 

Areia média 0,568 0,000    
Cedrela fissilis 

Correlação positiva  Correlação negativa  
Fração granulométrica  ρ t-studen t Fração granulométrica r  ρ t-student  

Areia muito grossa 0,796 0,000 Silte -0,632 0,000 
Areia grossa 0,737 0,000 Areia muito fina -0,558 0,000 
Areia média 0,503 0,001    

Zeyheria tuberculosa 
Correlação positiva  Correlação negativa  

Fração granulométri ca ρ t-student  Fração granulométrica  ρ t-student  
Areia muito grossa 0,917 0,000 Areia muito fina -0,619 0,000 

Areia grossa 0,720 0,000 Silte -0,547 0,000 
Argila 0,576 0,000    

 

3.4. Discussão  

Foram observadas relações similares entre as unidades amostrais, quando 

realizados os SOM e os agrupamentos, utilizando apenas os dados granulométricos de 

sedimentos, e também utilizando diferentes variáveis do sistema estudado. Por um lado, 

essa observação pode ser diretamente relacionado ao que fez Kruckeberg (2002), que 

descobriu que a geologia tem um profundo efeito sobre a distribuição das espécies. Por 

outro lado, a constatação pode estar relacionada com a observação de que a geologia é 

parte de um conjunto de parâmetros que definem, com maior ou menor intensidade, 

diferentes ambientes. Obviamente, cada um deles é composto de um sistema. Assim, não é 
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apenas a granulometria de sedimentos que leva à ocorrência de uma dada espécie, mas um 

sistema no qual essa variável é um fator determinante para formação de microambientes, 

onde são observadas fisionomias e espécies associadas. Cabe ressaltar a importância da 

textura dos substratos. O tamanho dos grãos influencia diretamente sua agregação, sua 

saturação por água e por solutos, bem como sua fertilidade (adsorção catiônica).  

Na área de estudo as matas ciliares com influência fluvial (de terras baixas) estão 

associadas ao pacote sedimentar do Quaternário. Na planície ordinária de inundação, onde 

os sedimentos são essencialmente pelíticos, foram encontradas espécies não amostradas 

em nenhum outro geoambiente da área de estudo. Essas espécies, de FES Aluvial, são 

Inga vera subsp. affinis e Calophyllum brasiliense, que toleram sazonalmente as condições 

adversas de ambientes fluviolacustres, desencadeadas também pela composição 

argilossiltosa dos sedimentos (Figura 3.8 ). Ambas as espécies são descritas na literatura 

como sendo tolerantes a ambientes inundados e brejosos (p.ex., Oliveira Filho et al.,1990; 

Oliveira Filho et al.,1994a), sendo assim higrófitas seletivas. No entanto, outras 

características ecológicas, não vinculadas ao meio edáfico, devem ser levadas em 

consideração na análise de distribuição dessas espécies. C. brasiliense é espécie tolerante 

à sombra (Oliveira Filho et al.,1994a), considerada de sucessão secundária/ intermediária 

tardia (Durigan e Nogueira, 1990) e secundária tardia (Oliveira Filho et al.,1994a). Assim, na 

área de estudo, essa espécie tem distribuição restrita aos paleoleitos mais antigos no 

interior da mata ciliar. Já I. vera subsp. affinis é heliófita, considerada sucessionalmente 

como pioneira (Oliveira Filho et al.,1994a). Assim, deve ocupar, além dos paleoleitos de 

formação mais recente, clareiras no interior da mata, bordas e campos alagados. Essa 

espécie pode também ser encontrada pontualmente fora do pacote Quaternário, onde há 

inundação sazonal e deposição de materiais finos (sedimentos pelíticos), como na beira de 

lagoas e em linhas de drenagem secundárias.  

 



 

 

Figura 3.8.  Fatores condicionantes à colonização de espécies em ambientes sazon
inundados.  
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Fatores condicionantes à colonização de espécies em ambientes sazonalmente 

Embora observada em altas concentrações nos sedimentos analisados, a fração 

argila não foi considerada discriminante, por não apresentar valores discrepantes entre os 

ambientes geológicos e as fitofisionomias estudadas. De acordo com Milani et al. (2007) a 

Formação Aquidauana se caracteriza por pacotes arenosos que gradam para seções 

argilosas, sendo aí comuns intercalações de lamitos seixosos. Esse fato explica os altos 

valores de argila encontrados também nos solos sob cerradões e sob a mata ciliar sem 

A Formação Aquidauana apresentou dois geoambientes associados a duas 

fisionomias discriminantes. Os cerradões ocorrem onde os solos são mais profundos e 

édia e grossa. Essas frações 

estão associadas às áreas de interflúvio, colinas e platôs da EEMG. As espécies Qualea 

foram amostradas apenas nos cerradões e podem indicar o 

média dos solos sobre cerrados é 

pouco variável. Lopes (1984) encontrou uma composição global de 49,2% da fração argila, 

composição semelhante à 

ra as frações silte e areia. Medina e 

Grohmann (1966) também observaram valores semelhantes, correlacionando a textura dos 
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solos à disponibilidade hidrica observada nos cerrados. Q. grandiflora é observada em 

diversas fisionomias de cerrado “sensu lato”, de savânicas à florestal (Cerradão) (Medonça 

et al., 2008) e não apresenta diferenças em abundância e padrão espacial entre fisionomias 

(Costa e Santos, 2011). T. ochracea também é observada em diversas fisionomias de 

cerrado (Carvalho, 2003). Assim, na EEMG, além de suas ocorrências nos cerradões, essas 

espécies também são observadas em áreas antropizadas em regeneração, mas sempre nos 

interflúvios (colinas e platôs), sobre a Formação Aquidauana.  

A mata ciliar sem influência fluvial (de terras altas) ocupa faixa mais estreita da borda 

da Formação Aquidauna, que inclui dique e paleodique convexos do rio Mogi-Guaçu que 

sofreram erosão por solapamento, com afloramento das rochas sedimentares em barrancas 

altas. Os solos sobre essa fisionomia são mais rasos que os demais e, além da fração 

argila, são basicamente compostos por areia média, grossa e muito grossa, que podem 

estar indicando uma fácies da Formação Aquidauana. Nesta fisionomia florestal não são 

observadas espécies de FES Aluvial, apenas espécies de FES Submontana e baixa 

inserção (nas bordas) de espécies de cerrado. Cedrela fissilis e Zeyheria tuberculosa foram 

amostradas e observadas apenas sobre esse geoambiente e também não foram 

amostradas em trabalhos florísticos e fitossociológicos prévios realizados na mata ciliar 

sobre a planície de inundação da EEMG (Eiten, 1963; Gibbs e Leitão Filho, 1978; Gibbs et 

al., 1980 e Mantovani et al., 1989). C. fissilis é considerada espécie rara, comum às bordas 

de matas e que não se adapta a áreas com freático superficial (Carvalho, 2003). É 

classificada na literatura como espécie secundária inicial de sucessão florestal (Gandolfi et 

al., 1995) e é observada frequentemente nas matas secas do bioma Cerrado (Ribeiro e 

Walter, 2008). De acordo com Luz e Ferreira (1985), Z. tuberculosa também é mais 

frequente nas matas secas e bordas de matas galeria, preferindo topos de morro e encostas 

íngremes, incluindo áreas de afloramento rochoso, e evitando fundos de vales e baixadas 

úmidas. Essa espécie costuma aparecer nas fases iniciais de regeneração florestal, 

podendo inclusive apresentar comportamento invasor em áreas abertas (Carvalho, 2003). 

Embora sejam espécies comuns aos estágios iniciais de sucessão florestal, C. fissilis e Z. 



 

 

tuberculosa não foram observadas em clareir

quaternários. 

Observa-se ainda que para diferenciação dos geoambientes e fisionomias lenhosas 

ocorrentes sobre a Formação Aquidauana, a fertilidade dos solos também é fator 

contrastante. Isso indica que os solos sobr

altamente intemperizados, com baixos teores de nutrientes e altos teores de alumínio 

(aspectos amplamente discutidos na literatura, p.ex., Ruggiero et al., 2002). Essa distrofia e 

toxicidade não são observadas n

sobre a Formação Aquidauna (

 

Figura 3.9.  Fertilidade dos solos sob a mata ciliar de terras altas, sem influência fluvial 
preto, e sob o cerradão – P8, em cinza. Al (Alumínio), Ca (
Catiônica), H+Al (Acidez potencial), K (Potássio), Mg (Magnésio) e SB (Soma de Bases) em 
mmolc/dm3; P (Fósforo) em mg/dm
a 14; V (Saturação por bases) em por
 

3.5. Conclusões 

Foram definidos quatro geoambientes na Estação Ecológica de Mogi

Paulo, Brasil. Dois deles ocorrem no domínio de rochas sedimentares da Bacia do Paraná 

(Formação Aquidauana) e dois no domínio de sedimentos quaternários (Dep

Aluvionares), sendo que apenas três deles apresent

demonstrou também a capacidade do 

multivariados do sistema, bem como na mineração de informações relevantes ao estudo.
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se ainda que para diferenciação dos geoambientes e fisionomias lenhosas 

ocorrentes sobre a Formação Aquidauana, a fertilidade dos solos também é fator 

contrastante. Isso indica que os solos sobre os cerradões, essencialmente arenosos, são 

altamente intemperizados, com baixos teores de nutrientes e altos teores de alumínio 

(aspectos amplamente discutidos na literatura, p.ex., Ruggiero et al., 2002). Essa distrofia e 

toxicidade não são observadas nos solos sob as florestas semidecíduas, mesmo quando 

sobre a Formação Aquidauna (Figura 3.9 ). 
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se ainda que para diferenciação dos geoambientes e fisionomias lenhosas 
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Observou-se que a granulometria dos sedimentos é um parâmetro fundamental na 

formação e diferenciação dos geoambientes, onde são observadas fisionomias e espécies 

florestais de ocorrências exclusivas. Contudo, outros aspectos ecológicos, como tolerância à 

inundação e à sombra, também foram e devem ser considerados. As espécies Inga vera 

subsp. affinis e Calophylum brasiliense mostraram-se associadas à mata ciliar com 

influência fluvial (de terras baixas) na planície ordinária de inundação, com amplo domínio 

das frações argila e silte. As espécies Qualea grandiflora e Tabebuia ochracea foram 

identificadas apenas na fisionomia Cerradão. São aqui consideradas indicadoras das áreas 

de interflúvio (colinas e platôs) da Formação Aquidauana com altas porcentagens das 

frações areia fina, média e grossa, e escasso silte. As espécies Cedrela fissilis e Zeyheria 

tuberculosa ocorrem apenas na mata ciliar sem influência sazonal (terras altas), indicando 

as bordas do afloramento local da Formação Aquidauana, notadamente dique e paleodique 

erodidos por solapamento pelo rio Mogi-Guaçu. Essa porção da Formação Aquidauana tem 

granulometria mais grossa, com distinta presença das frações de areia grossa e muito 

grossa, praticamente ausentes nos sedimentos dos outros geoambientes, além da baixa 

porcentagem das frações silte e areia muito fina.  

Do ponto de vista da geobotânica, a definição de espécies indicadoras geológicas é 

um avanço significativo, pois abre a possibilidade de, após tal definição para um dado 

ambiente, mapeá-las remotamente em imagens ópticas, notadamente as hiperespectrais de 

alta resolução espacial. A aplicação potencial do método vai desde estudos ecológicos ao 

planejamento de preservação do ambiente e à exploração geológica (prospecção mineral e 

de hidrocarbonetos). O SOM mostrou-se adaptado à integração dos dados multivariados 

utilizados, auxiliando a compreensão do sistema estudado e a análise geobotânica. Os 

resultados são encorajadores para replicação da metodologia em estudos geobotânicos em 

ambientes heterogêneos, com comunidades de plantas altamente biodiversas, como os 

observados em regiões tropicais do planeta.  
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4. ANÁLISE DE MISTURA ESPECTRAL EM ESCALA DE FOLHA ENTRE ESPÉCIES 

INDICADORAS GEOLÓGICAS: VARIAÇÃO SAZONAL E RELAÇÃO COM 

COMPOSTOS BIOQUÍMICOS 

 

Resumo  

O objetivo deste estudo foi verificar as relações espectrais e bioquímicas, em escala de 

folha, entre espécies arbóreas indicadoras de diferentes formações e fácies geológicas da 

Estação Ecológica de Mogi-Guaçu, São Paulo (Brasil), através de uma abordagem sazonal. 

Verificou-se também se espécies indicadoras de mesmo geoambiente apresentam 

comportamentos bioquímicos e espectrais similares, bem como se existe um momento 

sazonal mais adequado para a discriminação espectral dessas espécies. 

Complementarmente, analisou-se quando os resultados da análise de mistura espectral com 

múltiplos membros-finais (MESMA) podem estar correlacionados às variações intra e 

interespecíficas em pigmentos, compostos estruturais e água foliar. Dados espectrais (0,35 

a 2,5 µm; FieldSpec® 3 Hi-Res) e bioquímicos (clorofilas a e b, carotenoides + xantofilas, 

antocianinas, celulose, hemicelulose, lignina insolúvel e água foliar) foram coletados de 

folhas fotossinteticamente ativas da copa de três indivíduos das cinco espécies, alvo do 

estudo, nos períodos chuvoso e seco do ano de 2012. Análises de variância (ANOVA/teste 

F) e de médias (Tukey) foram aplicadas aos dados bioquímicos dos diferentes momentos 

sazonais. A prévia divisão do espectro em regiões espectrais (VIS: 0,4-0,7 µm; NIR: 0,7-1,3 

µm; SWIR: 1,3-2,45 µm), a normalização dos dados através da remoção do contínuo (CR) e 

o uso de diferentes métricas para seleção de membros-finais (EAR-MASA-CoB (EMC) e 

Iterative Endmember Selection (IES)) foram testados, nas análises MESMA dos dados 

espectrais. Análises de regressão entre as variações intra e interespecíficas de compostos 

bioquímicos e as exatidões específicas da classificação MESMA foram realizadas e testadas 

via teste F. As espécies-alvo foram muito bem classificadas em ambos os momentos 

sazonais analisados. Exatidões do produtor ou do usuário não foram inferiores à 87,5%, 

dentre os melhores resultados de classificação MESMA. O sucesso de desmistura espectral 
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entre essas espécies mostrou estar intimamente ligado à alta variabilidade bioquímica 

observada em suas folhas. As variações intra e interespecíficas em compostos bioquímicos 

puderam ser observadas e correlacionadas às suas variações espectrais. As características 

bioquímicas e espectrais dessas espécies, indicadoras de diferentes formações e fácies 

geológicas, não puderam ser consideradas conjuntamente como reflexo dos ambientes que 

habitam, mas de suas intrínsecas formas de adaptação e sobrevivência às determinadas 

condições edafogeológicas e ambientais. 

 

4.1. Introdução 

A compreensão dos aspectos relacionados à reflectância das copas de árvores e dos 

desafios envolvidos em sua classificação espectral começa no nível foliar (Castro-Esau e 

Kalacska, 2008). A configuração geral do espectro óptico de folhas, no entanto, é resultante 

das cinco maiores feições de absorção relacionadas à transição de elétrons em clorofilas, na 

região do visível, e à flexão e alongamento das ligações O-H em água e outros compostos 

químicos no infravermelho (Curran, 1989). Essas feições encobrem em torno de 42 menores 

feições de absorção associadas a diversos compostos bioquímicos (Curran, 1989), que têm 

sido estudadas com a aplicação de análises de regressão bioquímico-espectrais, índices 

espectrais ou análises de profundidade de feições de absorção (p.ex., Curran, 1989; 

Chappelle et al., 1992; Blackburn, 1998a, 1998b e 2007; Asner, 1998; Kokaly e Clark, 1999; 

Curran et al., 2001; Sims e Gamon, 2002; Gitelson e Merzlyak, 2003; Gitelson et al., 2006; 

Gitelson, 2012).  

Contudo, mesmo que química e espectralmente as folhas das espécies não se 

pareçam, o grau de variabilidade bioquímica e espectral (intra e interespecífica) é o que 

determina a possibilidade de identificação remota de espécies (Asner, 2008). As variações 

bioquímicas entre pigmentos, água, nutrientes e carbono foliar, embora ainda pouco 

entendidas entre espécies tropicais (Asner, 2008; Asner e Martin, 2008), expressam 

diretamente as variações das propriedades espectrais foliares (Asner, 2008). Assim, um 
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passo necessário para o avanço das pesquisas em química de dossel via sensoriamento 

remoto é o desenvolvimento de relações quantitativas entre química foliar e propriedades 

espectrais (Asner e Martin, 2008), tendo em vista que uma análise quantitativa 

interespecífica deve considerar as variações intraespecíficas de espectros (Price, 1994). 

Embora ainda não se tenha comprovado efetivamente que as variações espectrais 

interespecíficas de indivíduos arbóreos superem as intraespecíficas e vice-versa (Rivard et 

al., 2008), existe um corpo emergente de evidências (p.ex., Clark et al., 2005; Gamon et al., 

2005; Asner, 2008; Asner e Martin, 2009), que tem sustentado a hipótese de que o 

sensoriamento remoto hiperespectral entre os trópicos detecta não somente espécies, mas 

propriedades funcionais e estruturais que variam de acordo com espécies ou grupos 

funcionais (Gamon, 2008). As pesquisas em discriminação espectral de espécies em 

ecossistemas tropicais, com elevada diversidade química e espectral, iniciaram-se por volta 

dos anos 2000 e chegaram a resultados notáveis em escala de folha (p.ex., Cochrane, 

2000; Fung et al., 2003; Castro-Esau et al., 2004; Clark et al., 2005; Castro-Esau et al., 

2006; Rivard et al., 2008; Ferét & Asner, 2011; Hesketh e Sánchez-Azofeifa, 2012; Prospere 

et al., 2014).  

Parte dos estudos sobre o tema enfoca a discriminação espectral de grupos 

funcionais – termo que mais recentemente tem sido adotado para classificar espécies com 

respostas similares a múltiplos (ou específicos) fatores ambientes (Lavorel et al., 1997; 

Reich et al., 2003). Observe-se que espécies invasoras também representam tipos 

funcionais e ópticos distintos na paisagem (Ustin e Gamon, 2010) e, assim, trabalhos como 

os de Asner et al. (2006 e 2008), voltados à discriminação de espécies invasoras, 

indiretamente consideram a questão funcional. Há, finalmente, trabalhos que abordam a 

diferenciação de espécies de hábitos variados (p.ex., Castro-Esau et al., 2004; Kalacska et 

al., 2007; Sánchez-Azofeifa et al., 2009), ou de diferentes estágios sucessionais (p.ex., 

Alvarez-Añorve et al., 2012). Hesketh e Sánchez-Azofeifa (2012), por sua vez, estudaram as 

variações espectrais, em escala de folha, de espécies de árvores e lianas, em diferentes 

ambientes (matas seca e úmida) e períodos sazonais (seco e chuvoso) na América Central. 



125 
 

 

Os autores observaram que os tipos funcionais, árvores e lianas, respondem diferentemente 

às variações em sazonalidade e, portanto, foram bem classificadas em ambos os períodos. 

Devido à intensidade dessas variações, uma tentativa de classificação entre períodos 

sazonais falhou. Expondo a necessidade de análises bioquímicas foliares para reforçar o 

que foi observado espectralmente, os autores concluem que a exploração de relações 

bioquímico-espectrais em diferentes gradientes temporais e geográficos deve ser prioridade 

em futuras investigações. 

  A literatura consultada parece, no entanto, não contemplar estudos em terrenos 

tropicais com enfoque na discriminação espectral em escala de folha de espécies 

associadas a diferentes formações e fácies geológicas. A importância da discriminação 

espectral dessas espécies está no acesso remoto às informações geológicas das áreas 

vegetadas do planeta, que representam a maior parte da superfície terrestre. Nessas áreas 

as características espectrais ópticas dos depósitos minerais e tipos de rochas não podem 

ser acessadas diretamente, objetivando, dentre outros, o mapeamento geológico e a 

prospecção mineral (Ustin et al., 1999). Assim, como previsto por Sabins et al. (1999), a 

disponibilidade de dados hiperespectrais vem como um estímulo a novas investigações 

geobotânicas. O melhor entendimento do comportamento espectral de espécies associadas 

a diferentes formações e fácies geológicas, considerando a variabilidade bioquímica, 

fisiológica e morfológica presente no dossel, pode ser atingido utilizando-se dados hiper e 

ultraespectrais, podendo contribuir sobremaneira a estudos geológicos específicos em áreas 

vegetadas. 

  Dessa forma, o objetivo deste estudo é verificar as relações espectrais e 

bioquímicas, em escala de folha, entre espécies arbóreas indicadoras de diferentes 

ambientes geológicos da Estação Ecológica de Mogi-Guaçu, São Paulo (Brasil), através de 

uma abordagem sazonal (períodos chuvoso e seco do ano). Espera-se, assim, verificar se 

espécies associadas a mesmo geoambiente apresentam comportamentos bioquímicos e 

espectrais similares, bem como se existe um momento sazonal mais adequado para 

discriminação espectral dessas espécies. A prévia divisão do espectro eletromagnético 
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óptico em intervalos espectrais, a normalização dos dados através da remoção do contínuo 

e o uso de diferentes métricas para seleção de membros-finais são testados, em uma 

análise de mistura espectral com múltiplos membros-finais (MESMA; Roberts et al., 1998a). 

Complementarmente, será verificado quando a variação em composição química foliar pode 

estar correlacionada com os resultados da classificação espectral MESMA. 

  

4.2. Materiais e Métodos 

4.2.1. Espécies-alvo do estudo 

As cinco espécies-alvo deste estudo foram definidas por suas associações de 

ocorrência com diferentes ambientes geológicos da Estação Ecológica de Mogi-Guaçu 

(EEMG), no município de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo (SP), Brasil (Figura 4.1 ).  

Como foi apresentado no capítulo 3, na EEMG, Calophyllum brasiliense Cambess.e 

Inga vera Willd. subsp. affinis (DC.) T. D. Penn. apresentam distribuições associadas à mata 

ciliar com influência fluvial (terras baixas) na planície ordinária de inundação, sobre 

sedimentos quaternários, com domínio de material pelítico (frações argila e silte) 

(geoambiente I). Qualea grandiflora Mart. e Tabebuia ochracea (Cham.) Standl., ocorrentes 

na fisionomia cerradão, estão distribuídas nas áreas de interflúvio (colinas e plateaus) da 

Formação Aquidauana com altas porcentagens das frações areia fina, média e grossa, e 

escasso silte (geoambiente III). Os solos onde essas espécies ocorrem também são pobres 

em nutrientes, com alto teor de alumínio. A espécie Cedrela fissilis Vell. apresenta 

ocorrência apenas na mata ciliar sem influência sazonal (terras altas), indicando as bordas 

do afloramento local da Formação Aquidauana, notadamente dique e paleodique erodidos 

por solapamento pelo rio Mogi-Guaçu. Essa porção da Formação Aquidauana tem 

granulometria mais grossa, com distinta presença das frações de areia grossa e muito 

grossa, praticamente ausentes nos sedimentos dos outros geoambientes, além da baixa 

porcentagem das frações silte e areia fina (geoambiente IV) (Figura 4.1 ). Informações 

ecológicas das espécies alvo do presente estudo estão descritas na Tabela 4.1 . 
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Figura 4.1.  Localização da área de estudo e geoambientes de ocorrência das espécies-alvo do 
estudo: Calophyllum brasiliense e Inga vera subsp. affinis (geoambiente I), Qualea grandiflora e 
Tabebuia ochracea (geoambiente III) e Cedrela fissilis (geoambiente IV). 
 

Tabela 4.1.  Informações ecológicas das espécies-alvo do estudo. PER = perenifólia; DEC = decídua; 
BDC = brevidecídua; GLA = glabra; PUB = pubescente; IAF = índice de área foliar (Digital Plant 
Canopy Imager, CID Bio-science, Camas, WA, Estados Unidos) dos indivíduos amostrados no 
período seco (jun.-jul./2012). 

Espécie-alvo Sigla 
utilizada 

Tolerância 
Deciduidade Folha IAF  Água 

superficial 
Iluminação 

direta 
Calophyllum brasiliense 
Camb. CABR sim não PER GLA 1,39 ± 0,19 

Cedrela fissilis Vell. CEFI não sim DEC GLA/
PUB 0,32 ± 0,10 

Inga vera Willd. subsp. affinis 
(DC.) T. D. Penn. INVE sim sim PER GLA/ 

PUB 0,89 ± 0,32 

Qualea grandiflora Mart. QUGR não sim BDC/DEC GLA 2,40 ± 0,22 

Tabebuia ochracea (Cham.) 
Standl. TAOC não sim BDC/DEC PUB 1,22 ± 0,50 

 

4.2.2. Coleta e armazenamento de amostras foliares 

  Primeiramente foram selecionados três indivíduos de cada espécie-alvo que 

ocupassem o dossel, apresentando folhas fotossinteticamente ativas, e que satisfizessem a 

logística de rápida coleta e o transporte para a base da EEMG, onde as amostras foram 

processadas. Foram coletados ramos com folhas verdes da copa de cada indivíduo com 
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auxílio de profissional especializado em escalagem e poda. Na base da EEMG, próxima ao 

local das coletas, foram feitas as medidas espectrais e de peso fresco de folha, bem como o 

armazenamento refrigerado das amostras para realização de análise bioquímica pós-campo 

e armazenamento seco para pesagem pós-estufa e mensuração da água foliar. Procurou-se 

não exceder o máximo de três horas entre a coleta, o transporte e as medidas dos espectros 

e do peso foliar (pré-estufa). As folhas foram mantidas nos ramos até o momento das 

mensurações, a fim de conservar ao máximo suas características bioquímicas. A coleta das 

folhas foi realizada do ápice à base dos ramos com o intuito de incluir nas análises as 

variações em tamanho e coloração, decorrentes principalmente da idade foliar. Esses 

procedimentos foram realizados nos períodos chuvoso (fevereiro/dezembro) e seco 

(junho/julho) do ano de 2012.  

 

4.2.3. Mensurações bioquímicas 

  Parte das folhas coletadas (15 amostras; três indivíduos/espécie-alvo) foi 

armazenada em sacos de papel e, na base da EEMG, utilizando balança de precisão, foram 

anotados os pesos das folhas (pré-estufa). O material foi conservado e transportado em 

ambiente arejado e, no Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e 

Agrícolas (CPQBA) da Universidade de Campinas (UNICAMP), recebeu secagem em estufa 

(40˚C – 72h) para posterior dosadagem da água foliar com pesagem pós-estufa. Outra parte 

das folhas (15 amostras, três indivíduos/espécie-alvo) foi armazenada em sacos plásticos 

postos em caixas térmicas com gelo, mantendo a temperatura entre 0˚C a -10˚C no 

transporte para o laboratório de Fisiologia Vegetal da UNICAMP, onde foram conservadas 

em freezer, naquele intervalo de temperatura, até a execução das análise bioquímicas. 

Foram extraídos dados dos pigmentos foliares clorofilas a e b (µg/mg), carotenoides + 

xantofilas (µg/mg) e antocianina (∆/mg); bem como dos compostos estruturais celulose 

(mg/g), hemicelulose (mg/g) e lignina insolúvel (%). Os métodos utilizados para extração 

desses dados foram baseados em Holm (1954) e Updegraff (1969).  
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4.2.4. Mensurações espectrais 

Foram coletadas cinco folhas por indivíduo amostrado de cada espécie-alvo (n = 75, 

15 folhas/ espécie-alvo), representando a variedade em tamanho e coloração de suas 

folhas. Os espectros foram obtidos com espectrorradiômetro ultraespectral portátil 

FieldSpec® 3 Hi-Res (Analytical Spectral Devices, Bolder, CO, Estados Unidos). Esse 

equipamento opera na faixa do espectro eletromagnético óptico entre 0,35 e 2,5 µm, com 

resoluções espectrais de 3 nm (0,35-0,7 µm), 8,5 nm (0,7-1,4 µm) e 6,5 nm (~ 2,1 µm), e 

intervalo espectral de 1,4 e 2,0 nm. Os espectros foram obtidos da porção adaxial (superior) 

das folhas, com exclusão da nervura central. Para tanto, foram utilizados sonda para plantas 

e clipe de folhas, que, juntos, permitem a obtenção ortogonal de espectros em condições 

idênticas de iluminação e com reduzida influência atmosférica, considerando o contato da 

sonda. Posteriormente, os espectros coletados tiveram suas reflectâncias absolutas 

recuperadas e os offsets entre sensores foram corrigidos com a utilização de rotinas do 

software PRISM (Kokaly, 2011). Devido à baixa razão sinal-ruído das bandas localizadas no 

início e no fim dos espectros coletados, foram excluídas aquelas entre 0,35 e 0,4 µm e entre 

2,45 e 2,5 µm. 

 

4.2.5. Análise das variações bioquímicas entre espécies-alvo e momentos sazonais 

As concentrações dos compostos foliares clorofila a, clorofila b, carotenoides + 

xantofilas, antocianina, celulose, hemicelulose, lignina insolúvel e água tiveram suas 

variações analisadas via ANOVA one way (teste F) utilizando-se o pacote estatístico R (R 

Development Core Team, 2008). Foram testadas as hipóteses nulas de inexistências de 

variações dos compostos bioquímicos entre espécies em determinado momento sazonal, 

bem como de não haver variação de determinado composto bioquímico entre momentos 

sazonais. Testes de médias de Tukey foram aplicados a todos os conjuntos de dados 

estatisticamente diferentes com nível de 5% de significância (via ANOVA/teste F), a fim de 

comparar os contrastes entre duas médias. Nesse teste a hipótese nula testada foi a de que 
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a média do tratamento i é igual à média do tratamento i’, com pelo menos 5% de 

significância. A Diferença Mínima Significativa (DMS), do teste de Tukey, utiliza a amplitude 

total estudentizada (q) tabelada para determinado nível de significância, número de 

tratamentos e grau de liberdade do resíduo, além do quadrado médio do resíduo e o número 

de tratamentos.  

 

4.2.6. Análise de mistura espectral com múltiplos membros-finais 

4.2.6.1. Elaboração das bibliotecas espectrais 

Primeiramente, os dados espectrais do visível ao infravermelho ondas curtas 

(VSWIR; 0,4-2,45 µm) foram separados nos intervalos espectrais, adaptados de Asner 

(1998): visível (VIS; 0,4-0,7 µm), infravermelho próximo (NIR; 0,7-1,3 µm) e infravermelho 

ondas curtas (SWIR; 1,3-2,45 µm). Esses dados tiveram seu contínuo removido (CR), a fim 

de normalizar as diferenças de brilho e realçar as feições de absorção presentes nos 

intervalos espectrais (Clark e Roush, 1984). Dessa forma, dezesseis bibliotecas espectrais 

globais (contendo os espectros de todas as classes, 75 espectros/biblioteca) foram geradas 

para o estudo, considerando os dois momentos sazonais estudados, os quatro intervalos de 

dados e os dois tipos de espectro, original de reflectância ou normalizado (CR). Essas 

bibliotecas são designadas e diferenciadas nas análises de mistura espectral como dado 

utilizado: VSWIR, VSWIR(CR), VIS, VIS(CR), NIR, NIR(CR), SWIR e SWIR(CR), do período 

chuvoso e do período seco. 

Foram gerados metadados para as bibliotecas espectrais globais, referidas acima, 

utilizando o ViperTools (Roberts et al., 2007). Esses contêm informações necessárias aos 

processamentos subsequentes, embora possam ser inseridos dados quaisquer de 

importância à pesquisa, referentes a cada espectro. Os metadados foram compostos pelos 

seguintes campos: nome do espectro, classe, espécie, formação de ocorrência natural, 

período sazonal de coleta do espectro, escala e fonte dos dados, intervalo espectral, tipo do 

espectro, se de reflectância ou normalizado, e brilho.  
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As bibliotecas espectrais foram, então, separadas aleatoriamente (de forma 

randomizada) em bibliotecas espectrais de treinamento e bibliotecas espectrais de 

validação. Um limite proporcional de ~ 50% de espectros para cada biblioteca (Roth et al., 

2012) foi utilizado, ou seja, as bibliotecas de treinamento foram compostas por sete 

espectros de cada classe/espécie (n=35) e as de validação por oito (n=40).  

Matrizes quadradas, armazenadas em uma imagem Band Sequential (BSQ), foram 

geradas para cada biblioteca de treinamento, contendo informações extraídas dos espectros 

e necessárias aos diferentes processos de seleção de membros-finais. Essas informações 

são: Erro quadrático médio – EQM (banda 1), ângulo espectral (2), frações brilhantes (3) e 

escuras (4) e restrição dos dados (5), se requerida pelo usuário (Roberts et al., 2007). Um 

limiar entre - 0,5 e 1,05 foi definido às frações dos membros-finais a serem selecionados 

(Dennison e Roberts, 2003; Roth et al., 2012) e diferentes restrições de EQM foram 

empiricamente testadas, a fim de acessar resultados com melhor exatidão na classificação 

espectral, sobre dados de reflectância e dados com CR. Testes iniciais foram realizados, 

baseando-se nos valores utilizados em trabalhos anteriores, embora sua maioria sobre 

dados de imageamento; ou seja, EQM ≤ 0,025 para os dados originais de reflectância 

(Dennison e Roberts, 2003; Youngentob de 2011; Roth, 2012) e EQM ≤ 0,060 para os dados 

com CR (Youngentob, 2011). Os EQM máximos (ótimos) à classificação espectral foliar das 

espécies-alvo deste estudo foram 0,035 para dados de reflectância e 0,075 para aqueles 

com CR. 

 

4.2.6.2. Seleção de membros-finais 

Membros-finais (MF) são espectros que melhor representam as classes analisadas 

e, portanto, são considerados puros (Adams et al., 1993). As métricas de seleção de MF 

EAR-MASA-CoB – designadas conjuntamente como EMC (Roberts et al., 2007) e o 

algoritmo Iterative Endmember Selection – IES (Schaaf et al., 2011) foram testados sobre as 

oito bibliotecas de treinamento, de cada período sazonal analisado. A distinção de MF via 
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EMC foi realizada para cada classe selecionando-se os espectros com valor mínimo de 

Endmember Average RMSE (EAR) (Dennison e Roberts, 2003), valor mínimo de Minimum 

Average Spectral Angle (MASA) (Dennison et al., 2004) e valor máximo de Cont-Based 

Index (CoBIndex) (Roberts et al., 2003; Clark, 2005). Assim, um máximo de três MF foi 

selecionado para cada classe via EMC.  

A seleção de MF via IES foi realizada utilizando rotina em Interactive Data Language 

– IDL (Schaaf et al., 2011; Roth et al., 2012). Os conjuntos de MF foram selecionados de 

forma automatizada, adicionando e subtraindo espectros até que o maior coeficiente Kappa 

fosse atingido, considerando a classificação dos espectros de treinamento por candidatos a 

MF (Schaaf et al., 2011). Quando o procedimento automatizado falhou, por não selecionar 

ao menos um MF para uma determinada classe, MF dessa classe faltante, selecionados via 

EMC, foram inseridos nas bibliotecas IES de MF. Quando houve a necessidade dessa 

intervenção, a técnica passou a ser designada no estudo como IES*.  

 

4.2.6.3. Modelagem espectral com dois membros-finais 

As dezesseis bibliotecas espectrais de validação (n=40/cada) foram modeladas pelas 

bibliotecas de MF, geradas separadamente pelos métodos EMC e IES (IES*), utilizando 

rotina IDL para modelagem MESMA (Multiple Endmember Spectral Mixture Analysis; 

Roberts et al., 1998) com dois MF (Roberts et al., 2012). A técnica conhecida como análise 

de mistura espectral (SMA) modela os espectros contidos em uma biblioteca como uma 

combinação linear de espectros puros (MF), determinando sua relativa proporção dentro de 

um espectro misto (Adams et al., 1993). Contudo, diferentemente de outras técnicas SMA, 

que comportam apenas um MF por classe, MESMA permite que o tipo e o número de MF 

variem dentro de uma única classe (incorporando as variações espectrais intraespecíficas) 

e, assim, essa técnica gera modelos lineares utilizando diferentes conjuntos de MF a partir 

de bibliotecas de até centenas de espectros (Roberts et al., 1998a).  
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A exatidão dos resultados de modelagem espectral via MESMA foi analisada através 

das métricas exatidão global (%) e coeficiente Kappa. Testes de ANOVA one-way foram 

realizados sobre os coeficientes Kappa dos diferentes tratamentos. Essas análises foram 

aplicadas a fim de se testarem as hipóteses nulas de que os coeficientes Kappa não variam 

estatisticamente entre as classificações de dados VSWIR, VIS, NIR e SWIR, de reflectância 

ou com CR, e entre as métricas de seleção de MF EMC e IES (IES*). Essas análises foram 

realizadas tanto de forma unitemporal, considerando os dados de um único período sazonal, 

quanto multitemporal (período seco vs. período chuvoso). Essa última abordagem permitiu 

verificar se há um melhor momento sazonal à discriminação espectral das espécies-alvo – 

se durante a época das chuvas ou na época de estiagem.  

 

4.2.6.4. Análises de mistura espectral entre as classes de espécies-alvo 

As exatidões do produtor e do usuário, de cada classe de espécie-alvo, foram 

analisadas para os melhores resultados de classificação global por intervalo espectral e 

período sazonal analisados. Essas análises foram baseadas na premissa de que um erro de 

comissão (expresso na exatidão do usuário) é definido como a inclusão de um espectro (ou 

pixel ou área) em uma categoria à qual ele não pertence, enquanto um erro de omissão 

(exatidão do produtor) é a exclusão de um espectro da categoria à qual ele realmente 

pertence, isto é, que cada erro representa a omissão de um espectro em sua categoria 

correta e a comissão desse espectral na categoria errada (Congalton, 1991; Congalton e 

Green, 1999).  

Para tanto, foram analisadas as significâncias (via análise de variância e teste F) das 

variações em exatidão específica entre os períodos sazonais estudados, intervalos 

espectrais e espécies-alvo. Análises pareadas (entre duas classes) de mistura espectral 

também foram realizadas, a fim de testar a hipótese nula de que os erros de classificação 

espectral entre pares de espécies-alvo não são estatisticamente diferentes entre os 

diferentes intervalos espectrais e entre os dois períodos sazonais estudados. Quando as 



134 
 

 

variações foram estatisticamente significantes (α = 0,05), o teste de médias de Tukey foi 

aplicado para identificar qual(is) tratamento(s) é(são) estatisticamente diferente(s) dos 

outros tratamentos, com significância mínima de 5%.  

 

4.2.7. Influência das variações bioquímicas na desmistura espectral das espécies-alvo   

Quando se pensa em analisar a importância das variações bioquímicas nas 

respostas espectrais das espécies e, consequentemente, em sua desmistura espectral, 

primeiramente, deve se considerar que diferentes compostos bioquímicos interagem 

diretamente com a energia eletromagnética em um determinado intervalo espectral. 

Também, além das variações interespecíficas, as variações intraespecíficas de compostos 

bioquímicos podem ser essenciais à discriminação espectral, considerando sua possível 

influência na pureza dos espectros a serem desmisturados. Dessa forma, a análise de 

causalidade parte do pressuposto de que altas variações interespecíficas de determinado 

composto bioquímico devem influenciar positivamente as classificações espectrais das 

espécies, enquanto elevadas variações intraespecíficas de dado composto influenciam 

negativamente a desmistura espectral das espécies, em um determinado intervalo espectral.  

Para tanto, análises de correlação foram realizadas entre as variações inter e 

intraespecíficas de compostos bioquímicos (representadas pelos desvios padrão da média 

de cada tratamento em relação à média da população e das amostras dentro de cada 

tratamento, respectivamente) e as exatidões específicas de classificação (exatidões do 

produtor, referentes aos erros de omissão espectral), através da análise do coeficiente de 

correlação momento-produto de Pearson (r). Foram selecionados os pares de métricas com 

r ≥ │0,4│, que corresponderam às correlações moderadas e fortes: i) diretamente 

proporcionais, variação interespecífica do composto – exatidão específica de classificação; e 

ii) indiretamente proporcionais, variação intraespecífica de determinado composto – exatidão 

específica de classificação. Além disso, foram estudadas apenas as possíveis relações de 



135 
 

 

causalidade direta: pigmentos foliares vs. exatidões de classificação do VIS e do VSWIR e 

compostos estruturais e água foliar vs. exatidões do NIR, SWIR e VSWIR.  

De posse das maiores correlações de Pearson, modelos de regressão linear com o 

máximo de três variáveis independentes foram gerados e testados estatisticamente, através 

da análise de variância da regressão via teste F. Considerando a(s) variável(is) 

independente(s) Xi (desvios padrões inter ou intraespecíficos de compostos bioquímicos) e a 

variável dependente Y (exatidões do produtor do correspondente intervalo espectral), as 

hipóteses nulas testadas foram as de que todos os coeficientes da equação de regressão 

são iguais a zero (β0 = β1 = βi = 0).  

 

4.3. Resultados 

4.3.1. Variações bioquímicas entre espécies e momentos sazonais 

As hipóteses nulas que assumem a inexistência de variações de compostos 

bioquímicos entre as espécies-alvo, no período chuvoso, foram rejeitadas (α=0,05) para 

todos os pigmentos foliares e aceitas para os componentes estruturais e água foliar, 

excluindo-se a celulose (rejeitada com 0,1% de significância). No período seco, no entanto, 

apenas os teores de carotenoides + xantofilas não apresentaram variações estatisticamente 

significantes (α=0,05) entre as espécies-alvo (Tabela 4.2 ).  
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Tabela 4.2 . Análise de variância (teste F) de compostos bioquímicos foliares entre as espécies-alvo, 
para os diferentes períodos estudados, sendo que H0 assume a inexistência de variação 
estatisticamente significante de determinado composto entre as espécies estudadas. 

ANOVA Período chuvoso Período seco 

Composto bioquímico  H0 valor de p H0 valor de p 

Clorofila a (µg/mg) Rejeitada*** 3,73e-04 Rejeitada* 1,46e-02 

Clorofila b (µg/mg) Rejeitada* 2,20e-02 Rejeitada** 8,01e-03 

Carotenoides + xantofilas (µg/mg) Rejeitada* 3,07e-02 Aceita* 5,34e-02 

Antocianina ( ∆/mg) Rejeitada*** 2,14e-04 Rejeitada** 2,06e-03 

Celulose (mg/g)  Rejeitada*** 9,05e-05 Rejeitada** 8,37e-03 

Hemicelulose (mg/g) Aceita* 1,24e-01 Rejeitada*** 3,81e-04 

Lignina insolúvel (%) Aceita* 6,52e-02 Rejeitada*** 7,28e-06 

Água (%) Aceita* 1,92e-01 Rejeitada*** 8,71e-06 

*** F significativo a 0,1% de probabilidade. 
** F significativo a 1% de probabilidade. 
* F significativo a 5% de probabilidade. 

 

Os valores médios, referentes a cada espécie-alvo, dos compostos bioquímicos 

hemicelulose (α = 0,01), lignina insolúvel (α=0,05) e água foliar (α=0,05) apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes entre os períodos sazonais estudados. Enquanto 

os teores de lignina insolúvel (valores médios: período chuvoso – PC = 60,26%; período 

seco – PS = 18,95%) e de água foliar (PC = 38,49%; PS = 24,25%) decresceram do período 

chuvoso ao período seco, os teores de hemicelulose aumentaram (PC = 4,42%; PS = 

7,83%) significativamente.  

Dentre os compostos analisados, destacam-se aqueles que apresentaram variações 

significantes com pelo menos 0,1% de significância na diferenciação química de espécies, 

descritos na Tabela 4.2  acima. TAOC apresentou valores muito elevados de clorofila a no 

período chuvoso (Figura 4.2-A ). Esses valores foram estatisticamente superiores (α = 0,01) 

àqueles observados para todas as outras espécies-alvo, que, por sua vez, não demonstram 

contrastes significantes entre si. INVE no período chuvoso apresentou valores de 

antocianina também superiores a todas as outras quatro espécies-alvo (α = 0,05 em relação 

à QUGR e α = 0,01 às outras espécies), enquanto QUGR apresentou valores de antocianina 

superiores (α = 0,05) aos observados para CABR, CEFI e TAOC (Figura 4.2-B ). Ainda no 

período chuvoso, TAOC e CABR apresentaram os maiores valores de celulose, sendo que 

os valores de TAOC foram superiores (α = 0,05) aos observados para CABR (Figura 4.2-C ). 
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Os valores de celulose de TAOC foram significantemente ainda mais elevados (α = 0,01) se 

comparados aos referentes à CEFI, INVE, QUGR. A celulose em CABR foi também superior 

ao observado em CEFI (α = 0,05) e em QUGR e INVE (α = 0,01), respectivamente.  

No período seco, destacaram-se as variações entre espécies em hemicelulose, 

lignina insolúvel e água. Valores de hemicelulose foram significantemente inferiores (α = 

0,01) nas folhas de INVE, quando comparados à quantidade desse composto nas outras 

quatro espécies-alvo. Embora QUGR e TAOC sejam as únicas espécies de Cerrado “sensu 

stricto” e representativas do mesmo geoambiente, QUGR apresentou valores de 

hemicelulose inferiores (α = 0,05) aos observados em TAOC na época de estiagem (Figura 

4.2-D). Um comportamento diferente é observado naquelas duas espécies, quando 

analisados os teores de lignina insolúvel (Figura 4.2-E ). Ambas apresentaram os menores 

teores desse composto, sem variação estatisticamente significante (α = 0,05) entre elas. 

Seus teores de lignina insolúvel foram inferiores (α = 0,01) a todas as outras espécies-alvo 

(CABR, CEFI e INVE; espécies florestais). O teor de lignina em CEFI também foi inferior ao 

observado em CABR, considerando α = 0,05. Os teores de água de TAOC, no período seco, 

foram estatisticamente inferiores (α = 0,01) àqueles das folhas de QUGR, CABR, INVE e 

CEFI, respectivamente (Figura 4.2-F ). CEFI também apresentou baixos teores de água 

foliar; esses foram inferiores aos observados em folhas de QUGR e CABR (α = 0,01) e de 

INVE (α = 0,05). INVE ainda apresentou teores de água foliar estatisticamente inferiores (α = 

0,05) à QUGR. 
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Figura 4.2. Variações de compostos bioquímicos entre espécies-alvo, estatisticamente significantes a 
0,1%: Clorofila a (µg/mg), período chuvoso – PC (A); Antocianina (∆/mg) – PC (B); Celulose (mg/g) – 
PC (C); Hemicelulose (mg/g), período seco – PS (D); Lignina insolúvel (%) – PS (E) e Água (%) – PS 
(F).  
 

 Ao analisar as variações em compostos bioquímicos entre os períodos chuvoso e 
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significantemente (ou não variou) em todas elas (Tabela 4.3 ). Do período chuvoso ao seco, 

entre os pigmentos foliares, destacam-se o aumento (α = 0,001) em clorofila b apenas nas 

folhas de INVE e a diminuição (α = 0,05) em carotenoides + xantofilas nas folhas de CEFI. 

Variações significativas de compostos estruturais, entre períodos, foram observadas em 

mais espécies-alvo. As folhas de todas elas apresentaram aumento em hemicelulose e 

redução em lignina do período chuvoso ao seco. Essas variações só não foram 

significativas, com pelo menos 5% de significância, nas folhas de INVE (hemicelulose) e de 

QUGR (lignina). 

 

Tabela 4.3.  Significância das variações de compostos bioquímicos entre os períodos chuvoso (C) e 
seco (S) nas folhas das espécies-alvo: período de maior concentração (P) e valor de p do teste F 
(ANOVA).  

ANOVA CABR CEFI INVE QUGR TAOC 
Composto 
bioquímico P p P p P p P p P p 

Clorofila a (µg/g) S 0,155 C 0,794 S 0,003** C 0,897 C 0,017* 

Clorofila b (µg/g) C 0,951 S 0,081 S 2,35E-05*** C 0,255 S 0,272 

Carotenoides  + 
xantofilas (µg/g) 

C 0,920 C 0,021* S 0,063 C 0,362 C 0,293 

Antocianina 
(delta/mg) 

S 0,826 S 0,048* C 0,008** C 0,097 S 0,003** 

Celulose (mg/g)  C 0,533 S 0,651 S 0,001*** S 0,052 C 0,044* 

Hemicelulose (mg/g) S 0,003** S 0,005** S 0,060 S 0,004** S 0,008** 

Lignina insolúvel (%) C 4,10E-05*** C 1,48E-04*** C 3,33E-04*** C 0,082 C 0,001*** 

Água (%) C 0,008** C 0,004** C 0,119 S 0,399 C 1,15E-05*** 

*** F significativo a 0,1% de probabilidade. 
** F significativo a 1% de probabilidade. 
* F significativo a 5% de probabilidade. 
 

 Os dados integrais de pigmentos, compostos estruturais e água foliar, por 

indivíduo/espécie-alvo e de ambos os momentos sazonais, são apresentados no Apêndice 

C. 
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4.3.2. Classificações espectrais MESMA com dois membros-finais 

4.3.2.1. Exatidões globais 

A classificação das espécies-alvo utilizando espectros originais de reflectância 

VSWIR e MF selecionados via IES apresentou a maior exatidão global (90,0%) e coeficiente 

Kappa (0,875), para o período chuvoso. A segunda e a terceira melhores classificações 

espectrais utilizando dados desse período foram atingidas, respectivamente, com espectros 

VSWIR(CR) e métrica IES de seleção de MF (exatidão global = 82,5% e coeficiente Kappa = 

0,781), e com espectros SWIR e MF selecionados através da métrica IES* (80,0% e 0,750). 

Os piores resultados foram observados para os dados VIS(CR) independentemente da 

métrica utilizada para seleção de MF (50,0% e 0,375) (Figura 4.3 ).  

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes (α = 0,05) entre as 

classificações das espécies-alvo com diferentes intervalos espectrais (VIS, NIR, SWIR e 

VSWIR). A remoção de contínuo dos espectros, que deve realçar feições de absorção 

presentes no intervalo de dados, também não influenciou significantemente (α = 0.05) os 

resultados das classificações espectrais, quando comparadas àquelas realizadas utilizando-

se os dados originais de reflectância. Os coeficientes Kappa das classificações por MF 

selecionados via EMC e via IES (IES*) também não foram estatisticamente significantes 

com, pelo menos, 5% de significância.  
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Figura 4.3.  Exatidão global (%) e coeficiente Kappa das classificações MESMA com dois membros-
finais aplicadas aos dados espectrais foliares de cinco espécies arbóreas, coletados no período 
chuvoso. Dados VIS, NIR, SWIR e VSWIR, em reflectância ou com o contínuo removido (CR), e 
métrica para seleção de membros-finais EMC ou IES(IES*). Dados apresentados de forma ranqueada 
do maior para o menor coeficiente Kappa. 
 

A mais alta exatidão global (85,0%) e mais alto coeficiente Kappa (0,814) obtidos nas 

classificações das cinco espécies-alvo no período seco ocorreram utilizando-se os dados 

VSWIR(CR) e MF selecionados via EMC. Como pode ser observado na Figura 4.4 , a 

classificação espectral realizada sobre os dados SWIR(CR)/IES apresentou resultados 

globais semelhantes ao anterior (exatidão global = 85,0% e coeficiente Kappa = 0,813). As 

classificações das espécies-alvo com dados VIS(CR)/EMC e NIR(CR)/EMC apresentaram 

os piores resultados do período seco; ambas atingiram 42,5% de exatidão global e 

coeficiente Kappa de 0,294.  

Contudo, diferenças estatisticamente significantes (α = 0,05) não foram encontradas 

entre os coeficientes Kappa obtidos sobre os diferentes intervalos espectrais utilizados (VIS, 

NIR, SWIR e VSWIR). O uso de dados em reflectância ou de dados com o contínuo 

removido também não interferiu significantemente (α = 0.05) nos resultados de classificação 
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de espécies, no período seco. As classificações espectrais utilizando MF selecionados via 

EMC ou via IES (IES*) também não apresentaram diferenças estatisticamente diferentes (α 

= 0.05) sobre os dados do período seco.  

 

  

Figura 4.4.  Exatidão global (%) e coeficiente Kappa das classificações MESMA com dois membros-
finais aplicadas aos dados espectrais foliares de cinco espécies arbóreas, coletados no período seco. 
Dados VIS, NIR, SWIR e VSWIR, em reflectância ou com o contínuo removido (CR), e métricas para 
seleção de membros-finais EMC ou IES(IES*). Dados apresentados de forma ranqueada do maior 
para o menor coeficiente Kappa. 
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observadas entre os coeficientes Kappa das classificações realizadas com dados do período 

chuvoso e do período seco. As variações dos coeficientes Kappa entre momentos sazonais 

também foram insignificantes (α = 0.05), quando analisados os diferentes intervalos 

espectrais separadamente (VIS – período chuvoso vs. VIS – período seco, NIR – período 

chuvoso vs. NIR – período seco, SWIR – período chuvoso vs. SWIR – período seco e 

VSWIR – período chuvoso vs. VSWIR – período seco).  

 

4.3.2.2. Exatidões específicas e relações de mistura espectral entre espécies-alvo 

Considerando as mais altas e mais equilibradas exatidões do produtor (EP) e do 

usuário (EU), Calophyllum brasiliense (CABR), Cedrela fissilis (CEFI) e Qualea grandiflora 

(QUGR) apresentaram seus melhores resultados de classificação com espectros do período 

chuvoso, utilizando-se dados SWIR e métrica IES* para seleção de MF (CABR e QUGR) e 

dados VSWIR/IES (CEFI). Inga vera subsp. affinis (INVE) e Tabebuia ochracea (TAOC) 

foram mais bem classificadas com espectros VSWIR(CR) do período seco e MF 

selecionados através da métrica EMC (Tabela 4.4 ). Contudo, apenas TAOC apresentou 

variações estatisticamente significantes (α = 0,05) entre as exatidões específicas atingidas 

com dados do período chuvoso e do período seco. Enquanto, nas classificações de 

espectros do período seco essa classe apresentou EU média de 93,75% (variância = 

52,08%), no período chuvoso apresentou EU média de 72,98% (126,98%), indicando que 

neste período mais espectros oriundos de outras classes foram erroneamente classificados 

como sendo de TAOC. A hipótese nula de que não há variação entre as exatidões 

específicas de classificação realizadas sobre os diferentes intervalos espectrais foi aceita (α 

= 0,05), para ambos os momentos sazonais.  
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Tabela 4.4.  Exatidões do produtor (EP) e do usuário (EU), em porcentagem, para cada classe 
(espécie-alvo) do estudo, obtidas sobre os melhores resultados globais por região espectral (VSWIR, 
VIS, NIR, SWIR) e período sazonal (chuvoso e seco). 

Período chuvoso  

Dado/Método 
CABR CEFI INVE QUGR TAOC 

EP  EU  EP  EU EP  EU EP  EU EP EU  
VSWIR/IES 87,5 87,5 87,5 87,5 100,0 88,9 75,0 100,0 100,0 88,9 
SWIR/IES* 87,5 100,0 12,5 50,0 100,0 66,7 100,0 100,0 100,0 72,7 
NIR/IES 62,5 83,3 100,0 66,7 75,0 85,7 37,5 75,0 87,5 63,6 
VIS/IES 87,5 87,5 62,5 62,5 100,0 72,7 50,0 80,0 50,0 66,7 

Período seco  

Dado/Método 
CABR CEFI INVE QUGR TAOC 

EP  EU  EP  EU EP  EU EP  EU EP EU  
VSWIR(CR)/EMC 87,5 70,0 75,0 85,7 100,0 100,0 62,5 83,3 100,0 100,0 
SWIR(CR)/IES 87,5 87,5 62,5 100,0 100,0 88,9 87,5 70,0 87,5 87,5 
NIR(CR)/IES 75,0 85,7 62,5 55,6 75,0 66,7 62,5 55,6 75,0 100,0 
VIS/IES 62,5 100,0 75,0 50,0 50,0 80,0 62,5 55,6 87,5 87,5 

 

Constatou-se que apenas no período seco os erros de classificação espectral são 

significantemente diferentes (α = 0,05) entre pares de espécies-alvo. Destacam-se, por suas 

significâncias, as maiores taxas de mistura espectral entre CEFI e QUGR (14,10% de seus 

espectros) e entre CABR e QUGR (12,53%), bem como as ausências de mistura de 

espectral entre INVE e TAOC e entre QUGR e TAOC (Tabela 4.5 ). As variações em mistura 

espectral de pares de espécies-alvo entre as classificações de dados do período chuvoso e 

do período seco não foram estatisticamente significantes (α = 0,05). 
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Tabela 4.5. Média (��) (desvio padrão (σ)) e estimativa de contraste entre médias das taxas de 
mistura espectral entre pares de classes, provenientes das classificações MESMA de espectros do 
período seco.  

Pares 
de 

classes 
23 (σ) 

CEFI-
QUGR 

CABR-
QUGR 

CEFI-
INVE 

INVE-
QUGR 

CEFI-
TAOC 

CABR-
TAOC 

CABR-
CEFI 

CABR
-INVE 

INVE-
TAOC 

QUGR-
TAOC 

CEFI-
QUGR  

14,10 
(±5,99) x                   

CABR-
QUGR  

12,53  
(±5,10) 1,58 x                 

CEFI-
INVE  

7,83 
(±9,39) 6,28 4,70 x               

INVE-
QUGR  

7,83 
(±5,98) 6,28 4,70 0,00 x             

CEFI-
TAOC  

6,28 
(±5,10) 7,83 6,25 1,55 1,55 x           

CABR-
TAOC  

3,15 
(±3,64) 10,95 9,38 4,68 4,68 3,13 x         

CABR-
CEFI  

1,58 
(±3,15) 12,53* 10,95 6,25 6,25 4,70 1,58 X       

CABR-
INVE  

1,58 
(±3,15) 12,53* 10,95 6,25 6,25 4,70 1,58 0,00 x     

INVE-
TAOC  

0,00 
(±0,00) 14,10* 12,53* 7,83 7,83 6,28 3,15 1,58 1,58 x   

QUGR-
TAOC  

0,00 
(±0,00) 14,10* 12,53* 7,83 7,83 6,28 3,15 1,58 1,58 0,00 x 

*Médias estatisticamente diferentes via teste de Tukey (α = 0,05). 
 

4.3.3. Influência das variações bioquímicas na desmistura espectral das espécies-alvo 

A análise de causalidade indicou que os erros específicos de omissão espectral 

observados nas classificação de dados VIS, do período chuvoso, e de dados SWIR e 

VSWIR, do período seco, podem ser explicados pelas variações em compostos químicos e 

água nas folhas das espécies-alvo (Tabela 4.6 ). As EP obtidas com dados VIS, do período 

chuvoso, pudem ser explicadas linearmente pelas variações interespecíficas dos compostos 

clorofila b e antocianina e intraespecífica de carotenoides + xantofilas (R2 ajustado = 1,0; p = 

0,01). Já no período seco, as EP obtidas nas classificações com dados SWIR demostraram 

possível dependência linear das variações intraespecíficas em hemicelulose e em água 

foliar (R2 ajustado = 0,95; p = 0,02) e as EP obtidas com dados VSWIR, das variações 

intraespecíficas em antocianina e interespecíficas em hemicelulose (R2 ajustado = 0,99; p = 

0,01).  

 

 



146 
 

 

Tabela 4.6.  Regressões lineares, com significância de F acima de 5%, de melhor ajuste e menor erro 
padrão, por período de amostragem. Considerando as relações de causalidade das variações intra e 
interespecíficas de compostos bioquímicos – Xi (desvio padrão considerado/ coeficiente de correlação 
de Pearson com a variável Y) nas exatidões do produtor (EP) – Y, obtidas nas classificações MESMA 
com dois membros-finais, utilizando-se dados do visível (VIS), infravermelho ondas curtas (SWIR) e 
todo espectro óptico (VSWIR). 

P
er

ío
do

 c
hu

vo
so

 

Y EP-VIS 

P
er

ío
do

 s
ec

o 

Y EP-SWIR EP-VSWIR 

β0 41,92 β0 112,17 88,20 

X1 
Clorofila B 

 (DP-INTER/0.89) 
X1 

Hemicelulose  
(DP-INTRA/-0.87)  

Antocianina 
(DP-INTRA/-0.93)  

β1 200,65 β1 -2,34 -792,37 

X2 
Carotenoides + xantofilas 

 (DP-INTRA/-0,74)  
X2 

Água  
(DP-INTRA/-0,86)  

Hemicelulose  
(DP-INTRA/0,87)  

β2 -77,05 β2 -5,73 1,29 

X3 
Antocianina 

 (DP-INTER/0,69)  
X3     

β3 276,14 β3     

ε 0,52 ε 2,98 1,90 

R2 1,00 R2 0,98 0,99 

R2 ajust. 1,00 R2 ajust. 0,95 0,99 

Signif. F 0,01 Signif. F 0,02 0,01 

 

4.4. Discussão 

Embora as variações das exatidões globais entre os períodos seco e chuvoso para 

os diferentes intervalos espectrais não tenham sido estatisticamente significantes (α = 0,05), 

observou-se que as mais altas exatidões globais de classificações VIS, NIR e VSWIR foram 

atingidas utilizando-se dados do período chuvoso, enquanto a melhor classificação no SWIR 

ocorreu com espectros do período seco. Essa observação correlaciona-se com as maiores 

significâncias de variação em pigmentos foliares (excetuando-se clorofila b) e celulose 

observadas no período chuvoso, em comparação ao período seco, bem como à 

insignificância das variações dos compostos estruturais hemicelulose e lignina e da água 

foliar naquele período. As variações desses últimos compostos, que interagem com a 

energia incidente no IR, passaram a ser altamente significantes (α = 0,001) entre as 

espécies-alvo no período seco. Hemicelulose, lignina e água foliar foram os únicos 

compostos bioquímicos que apresentaram variações significativas entre os períodos 

estudados.  
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De forma geral, o conjunto de espécies-alvo foi muito bem classificado em ambos os 

momentos sazonais e isso parece ser reflexo da alta variação em química foliar observada 

entre as espécies, o que indica a existência de diferentes comportamentos fisiológicos entre 

elas durante o período das chuvas e o de estiagem. Fato semelhante já foi observado em 

espécies de hábitos variados em florestas secas e úmidas da América Central (Hesketh e 

Sánchez-Azofeifa, 2012). Foi possível verificar que não existem padrões distintos em 

composição bioquímica e resposta espectral entre as espécies indicadoras dos diferentes 

geoambientes da EEMG. Assim, mesmo que os pares de espécies CABR e INVE e QUGR e 

TAOC possam ser considerados pares de tipos funcionais distintos, por estarem associados 

a diferentes condições edafogeológicas (Lavorel et al., 1997; Reich et al., 2003); química e 

espectralmente esses pares de espécies não representam grupos com diferenciados 

padrões fisiológicos e fenológicos. Assim como entre ambientes, a distinção de espécies em 

grupos funcionais também se dá entre “estratégias” dentro de habitats (Reich et al., 2003). 

No cerrado “sensu lato”, mais especificamente, as condições edáficas de solos pobres em 

nutrientes, com toxicidade por alumínio, bem como os eventuais episódios de fogo, têm sido 

associados à elevada variedade de estratégias fenológicas observada entre as espécies 

nativas do bioma (Eiten, 1972). 

Apenas o teor de lignina insolúvel, no período seco, indicou uma distinção química 

entre tipos funcionais. Enquanto as espécies de cerrado – QUGR e TAOC, presentes nas 

áreas de interflúvio da EEMG – apresentaram baixos (e semelhantes) teores desse 

composto estrutural, as espécies de floresta estacional semidecidual – CABR, CEFI e INVE, 

que ocorrem nas matas ciliares da EEMG – apresentaram teores mais elevados (e 

semelhantes) de lignina insolúvel em suas folhas. Essa observação é contrastante ao 

observado por Asner (1998), que encontrou teores muito variáveis em lignina e celulose 

entre espécies de cerrado.  

Embora tenha sido observado nas espécies higrófitas, CABR e INVE, um aumento 

no teor de clorofila a no período seco, não foram constatadas (em ambos os períodos) 

diferenças significativas em concentração desse composto entre elas, conjuntamente, e o 
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outro grupo funcional ou CEFI. Apenas TAOC, no período chuvoso, apresentou 

concentração superior desse composto em relação às outras espécies. Outros aspectos 

importantes, e que também ratificam a existência de estratégias fenológicas distintas entre 

espécies de mesmo grupo-alvo, foram: i) o acúmulo de água observado nas folhas de 

QUGR no período seco, quando todas as outras espécies incluindo TAOC (também de 

cerrado) apresentaram redução do teor de água foliar, em comparação ao período das 

chuvas (variação sem significância estatística (α = 0,05) apenas para INVE); ii) o aumento 

significativo em clorofila a (α = 0,01) e b (α = 0,001) observado para INVE, no período seco, 

o que não foi observado para CABR – ambas as espécies ocupam áreas com sedimentos e 

solos pelíticos e alagáveis no período chuvoso.  

Muitas das variações químicas intra e interespecíficas puderam ser correlacionadas 

aos resultados de classificação espectral e aos espectros foliares das espécies-alvo (Figura 

4.5). No período chuvoso, CABR foi a espécie melhor classificada na região do VIS, 

apresentou a menor reflectância média de espectros entre, aproximadamente, 0,5 e 0,7 µm 

(Figura 4.5-A ) e a maior variação espectral interclasse nessa mesma região (Figura 4.5-C ). 

Ao mesmo tempo, a quantidade de clorofila b em suas folhas foi a mais elevada e 

estatisticamente superior à CEFI (α=0,05) e à INVE (α=0,01). As mais altas concentrações 

(e com maior variação intraclasse) de antocianina observadas para INVE e QUGR, ainda no 

período chuvoso, podem ter refletido nos maiores desvios padrão intraclasse observados 

para os espectros de ambas as espécies na região de 0,53 µm (Figura 4.5-B ). Essas 

apresentaram alta taxa de mistura espectral, com 18,8% de seus espectros erroneamente 

classificados entre si. Essa mistura espectral só não foi mais alta que aquela observada 

para as espécies CEFI e TAOC (25,5%), que apresentaram alta similaridade espectral no 

primeiro terço do espectro visível (~ 0,4-0,5 µm) (Figura 4.5-A a 4.5-C ). As mais altas 

concentrações de carotenoides + xantofilas também foram observadas naquelas espécies, 

embora apenas CEFI tenha se destacado significantemente perante as outras espécies, em 

relação à concentração desses compostos.  
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No período seco, quando as variações em mistura espectral entre pares de espécies, 

passaram a ser significativas, outras relações químicas e espectrais puderam ser 

estabelecidas. Observou-se que as classes de espécies que apresentaram maior mistura 

espectral entre si não pertencem aos mesmos grupos-alvo (tipos funcionais). As maiores 

taxas de mistura espectral entre CEFI e QUGR puderam ser explicadas por suas maiores 

variações espectrais intraespecíficas, observadas para quase todo o espectro 

eletromagnético nesse período (Figura 4.5-E ). A similaridade dos espectros médios no 

SWIR (Figura 4.5-D ) e dos desvios padrões interespecíficos, principalmente na região de 

1,9 µm (Figura 4.5-F ), de CABR e QUGR – espécies que apresentam juntas a segunda 

maior taxa de mistura espectral do período seco – também indicam a dificuldade de se 

distinguir espectralmente essas duas espécies. As folhas de CABR e QUGR foram aquelas 

que apresentaram menor reflectância no SWIR e maior teor de água no período de 

estiagem. Contudo, ao analisar os desvios padrão intraclasse dessas espécies-alvo (Figura 

4.5-E), diferentemente de QUGR, CABR apresentou a menor variação intraclasse no SWIR, 

o que pode ter garantido seu melhor resultado de classificação nesse período, dentre os 

resultados obtidos por intervalo espectral.  
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Figura 4.5. Espectros médios por classe de espécie-alvo, desvios padrões intraclasse, considerando 
os espectros médios de cada indivíduo/espécie, e desvios padrões interclasse, considerando o 
espectro médio da espécie em relação à média da população, apresentados respectivamente sobre 
os dados do período chuvoso (A, B e C) e do período seco (D, E e F). 
 

Como discutido por Asner (2008), o estabelecimento de relações de causalidade 

entre um determinado composto bioquímico e as características espectrais de espécies 

deve levar em consideração as potenciais influências, mesmo que indiretas, de outros 

compostos bioquímicos. As análises de regressão, que consideraram as variações de 

diversos compostos como fatores causais no sucesso de classificação espectral das 

espécies-alvo, indicaram que linearmente as relações só são significativas quando já existe 

uma variação acentuada do determinado composto, entre as espécies-alvo. No período 

chuvoso, quando as variações entre espécies em compostos estruturais (hemicelulose e 
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lignina) e água foliar não foram estatisticamente significantes, não foram estabelecidas 

correlações lineares de causalidade entre eles e as exatidões do produtor (EP) obtidas 

sobre dados SWIR e VSWIR. Neste período, relações lineares significativas só foram 

observadas para as EP obtidas como dados VIS, quando todos os pigmentos apresentavam 

variações significantes entre espécies (Figura 4.6-A ). A importância da integração de mais 

de um composto como fator preponderante à discriminação espectral de espécies é 

particularmente importante na região do VIS, pois todos os pigmentos apresentam 

sobreposição de feições de absorção (Asner, 2008). Além disso, diferentemente do que 

talvez se possa imaginar, as variações em clorofila b entre espécies, são mais significantes 

do que em clorofila a (Gates, 1965). 

A falta de modelos explicativos (e significativos) da classificação espectral no NIR 

pode ser explicada pela não observância, no estudo, de variações quantitativas de 

características morfoanatômicas das folhas das espécies-alvo. A reflectância nesse intervalo 

espectral é resultado do menor ou maior espalhamento de fótons produzido pelas interfaces 

parede celular-espaços gasosos (função da espessura das paredes e do teor de água) no 

mesófilo esponjoso (Wooley, 1971; Gausman, 1985; Grant, 1987), e externamente, em 

linhas gerais, pela espessura da cutícula e presença de tricomas (Billings e Morris, 1951; 

Gausman et al., 1972; Grant, 1987). No SWIR a água tende a obscurecer outras feições de 

absorção por compostos estruturais e, portanto, mesmo que esses últimos tenham influência 

na discriminação de espécies, a importância das variações em água mostra-se significativa 

(Figura 4.6-B ). Isso ocorre de forma óbvia por se tratar de uma análise com folhas verdes 

(Fourty et al., 1996). Contudo, mesmo que as feições de absorção por celulose, lignina e 

hemicelulose sejam sobrepostas, seus efeitos individuais podem ser visíveis no espectro 

(Kokaly, 2009).  

A alta variabilidade interespecífica observada no período seco, tanto em pigmentos 

foliares como em compostos da parede celular e em água, possibilitou o estabelecimento de 

relações lineares de causalidade para as EP de classificação VSWIR nesse período. De 

acordo com Price (1992), o comportamento e separabilidade espectral da vegetação são 
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descritos por um pequeno número de variáveis independentes. Particularmente ao conjunto 

de espécies estudadas, as variações intraespecíficas em antocianina e interespecíficas em 

hemicelulose demonstram uma possível explicação do sucesso de classificação das 

espécies-alvo no período, considerando todo o espectro óptico (Figura 4.6-C ). Cabe 

ressaltar que essa classificação foi a única que utilizou espectros com o contínuo removido, 

entre as melhores de ambos os períodos. Essa prévia normalização dos dados pode ter 

auxiliado no realce das menores feições associadas àqueles compostos, que foram os que 

mais variaram entre as espécies estudadas. A variação entre as concentrações mínima e 

máxima (entre espécies) de antocianina foi a maior, para o período, entre os pigmentos 

foliares (337,2%, seguida por clorofila b com 175,3% de variação), bem como a variação em 

hemicelulose, superior entre os componentes estruturais (104,7%, seguida por lignina 

insolúvel com 54,0%).  
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Figura 4.6. Relações entre as variáveis dependentes (exatidão do produtor (EP) da classificação 
MESMA para determinada região espectral) e independentes (desvios padrão intra ou 
interespecíficos de compostos bioquímicos): A) EPs da classificação espectral utilizando o intervalo 
do visível (VIS) e variações em pigmentos foliares que os expressam, no período chuvoso; B) EP do 
infravermelho ondas curtas (SWIR) e variações em composto estrutural e água, do período seco; C) 
EP da classificação espectral utilizando todo o intervalo óptico (VSWIR) e compostos que expressam 
aqueles resultados, no período seco. Cloro = clorofila; Carot = carotenoides; Antoc = antocianina. 
 

Aspectos como idade dos indivíduos e das folhas, tendo em vista para essa última os 

variados regimes de deciduidade e brotamento, e que também influenciam a energia 

refletida (p.ex., Alvarez-Añorve, 2008; Roberts et al., 1998b) não foram levados em 

consideração no estudo. Contudo a elevada diversidade estrutural e química das folhas de 
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espécies do bioma Cerrado – aspecto que já foi discutido por Eiten (1972) e por Asner 

(1998), por exemplo – contribuiu para a discriminação espectral das espécies-alvo, não 

sendo esse o desafio encontrado. A elevada diversidade bioquímico-espectral, também 

constatada no presente estudo, dificultou, no entanto, o reconhecimento de padrões 

fisiológicos e/ou fenológicos que pudesse ser encontrados entre as espécies indicadoras de 

mesmo geoambiente. Grupos ecológicos em tolerância à inundação ou à iluminação direta 

também não refletiram padrões químicos e ópticos, indicando que também há estratégias 

diferenciadas dentro desses nichos, como observado por Alvarez-Añorve (2008) e Alvarez-

Añorve et al. (2012) em diferentes grupos sucessionais.  

  

4.5. Conclusões 

As espécies indicadoras de diferentes formações e fácies geológicas da Estação 

Ecológica de Mogi-Guaçu (EEMG), no Estado de São Paulo, Brasil, foram muito bem 

classificadas, em escala de folha, em ambos os momentos sazonais analisados, o chuvoso 

e o seco. Não foi constatada, assim, a existência de um melhor momento sazonal para a 

discriminação espectral das cinco espécies-alvo do presente estudo. Não foram observadas 

variações estatisticamente significantes entre as classificações MESMA, seja com espectros 

originais de reflectância e com o contínuo removido, utilizando diferentes métricas para 

seleção de membros-finais (EAR-MASA-CoB – EMC e Iterative Endmember Selection – 

IES) ou diferentes intervalos espectrais (VIS, NIR, SWIR e VSWIR), em ambos os 

momentos sazonais analisados. O melhor resultado de classificação foi obtido utilizando-se 

dados VSWIR, em reflectância e do período chuvoso, e métrica IES para seleção de 

membros-finais (exatidão global = 90,0% e coeficiente Kappa = 0,875), seguido pela 

classificação realizada com dados VSWIR, com o contínuo removido e do período seco, e 

membros-finais selecionados via EMC (87,5% e 0,814, respectivamente). Esse sucesso de 

classificação espectral, observado em ambos os momentos sazonais, parece ser reflexo da 

alta variação em compostos foliares observada entre as espécies. Essa alta variabilidade 
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química, que se correlaciona à alta variabilidade espectral, sugeriu a existência de diferentes 

estratégias fisiológicas e fenológicas, considerando as análises sazonais.  

Foi possível verificar que não existem padrões distintos em composição bioquímica e 

resposta espectral entre as espécies indicadoras dos diferentes geoambientes da EEMG. 

Assim, mesmo que os pares de espécies Calophyllum brasiliense (CABR) e Inga vera 

subsp. affinis (INVE) e Qualea grandiflora (QUGR) e Tabebuia ochracea (TAOC) possam 

ser considerados pares de tipos funcionais distintos, por estarem associadas a diferentes 

condições edafogeológicas, química e espectralmente essas espécies não representam 

grupos funcionais com diferenciados padrões fisiológicos e fenológicos. Mais do que 

pertencerem ao mesmo ambiente, as estratégias fisiológicas de cada uma superam 

qualquer tentativa de classificação funcional, inclusive ao se abordarem outras 

características ecológicas, como tolerância à iluminação direta e à inundação sazonal. 

Apenas o teor de lignina insolúvel foliar, no período seco, apresentou diferenças 

significantes entre espécies exclusivas de cerrado e espécies de floresta estacional 

semidecidual.  

As intensas e significativas variações intra e interespecíficas em compostos 

bioquímicos foliares, observadas entre as espécies-alvo, puderam ser visualizadas em seus 

espectros. Quando significantes entre espécies, essas variações mostraram influenciar os 

resultados das análises de mistura espectral com múltiplos membros-finais, como pôde ser 

observado, por exemplo, nas variações em compostos estruturais e água foliar no período 

seco, que possivelmente culminaram em diferentes taxas de mistura espectral entre pares 

de espécies-alvo. Essas foram significantemente diferentes apenas no período seco. O par 

de espécies QUGR e Cedrela fissilis (CEFI) apresentou a maior taxa de mistura espectral, 

seguido por QUGR e CABR. Nesse período, também não foram observados erros em 

classificação espectral entre TAOC e INVE e entre TAOC e QUGR.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa são relevantes à geobotânica entre os 

trópicos, pois indicam, entre outras questões, que dentro de seus habitats cada espécie 

apresenta comportamentos fisiológicos, fenológicos e espectrais distintos. Assim, espécies 
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associadas a mesmo ambiente geológico não representam, conjuntamente, tipos ópticos 

distintos na paisagem. Esse aspecto deve ser levado em consideração no mapeamento 

geobotânico em escala de copas individuais, uma vez que maiores erros de classificação 

espectral podem ocorrer entre espécies associadas a diferentes condições edafogeológicas 

e, não, como se poderia esperar, entre espécies associadas a um mesmo ambiente. 
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5. ANÁLISE DE MISTURA ESPECTRAL EM ESCALA DE COPA E NTRE ESPÉCIES 

INDICADORAS GEOLÓGICAS E MAPEAMENTO DE FRAÇÕES ESPE CTRAIS  

 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi testar a possibilidade de mapeamento de espécies arbóreas 

neotropicais, associadas a diferentes formações e fácies geológicas da Estação Ecológica 

de Mogi-Guaçu, São Paulo, Brasil, bem como analisar a mistura espectral, em escala de 

copa, entre essas espécies e e entre elas e outras classes de vegetação da paisagem, 

utilizando dados hiperespectrais (do visível ao infravermelho ondas curtas – VSWIR; 530-

2.352 nm) com resolução espacial de 1,0 m.  Para tanto, a técnica Multiple Endmember 

Spectral Mixture Analysis (MESMA) foi aplicada em diferentes etapas de análise espectral e 

de mapeamento baseado em pixel. Foram testadas, nas análises de mistura espectral com 

dois membros-finais (MF), a prévia divisão do espectro eletromagnético óptico em diferentes 

regiões espectrais, a normalização dos dados através da remoção do contínuo (CR) e o uso 

de diferentes métricas para seleção de MF: EAR-MASA-CoB (conjuntamente designadas 

como EMC) e Iterative Endmember Selection (IES). Testes de restrição de frações e Erro 

Quadrático Médio (EQM) também foram realizados nos dados originais de reflectância e 

com o contínuo removido. Cedrela fissilis (CEFI), Inga vera subsp. affinis (INVE) e Qualea 

grandiflora (QUGR), foram discriminadas entre si, com exatidão global de 70,59%, 

utilizando-se dados VSWIR com CR e MF selecionados via IES. Contudo, a importância da 

primeira parte do espectro (VIS-NIR1; 530-919 nm) na discriminação espectral dessas 

espécies foi evidente, CEFI e INVE foram melhor discriminadas utilizando apenas esses 

dados. No início do período seco (época de obtenção das imagens), enquanto os espectros 

das copas de CEFI destacam-se pela elevada presença da fração de vegetação não 

fotossintética (NPV) e de sombra, as copas de INVE distinguem-se por suas elevadas 

frações de vegetação fotossinteticamente ativa (GV) e baixas frações de NPV e de sombra. 

Esse fato é coerente com a deciduidade, morfologia e angulação foliar dessas espécies. 

QUGR foi a espécie-alvo de melhor discriminação quando incluídas nas análises de mistura 
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espectral outras oito classes de vegetação presentes na paisagem. Isso indica que dentre 

as oito outras classes, há algumas de maior similaridade espectral com CEFI e INVE. A falta 

de comissão espectral e a relativa baixa omissão espectral atingidas por QUGR, na 

modelagem espectral com dois MF, resultou em um mapeamento satisfatório de sua fração 

espectral na modelagem da imagem com três MF. A dispersão dos valores médios de sua 

fração não chegam a atingir 50% nos pixels e nas copas de outras classes, na avaliação das 

imagens de frações geradas via MESMA. A imagem classificada da fração de QUGR indicou 

claramente a ocorrência das colinas e platôs da Formação Aquidauana na EEMG, às quais 

essa espécie está localmente associada e é considerada indicadora.  

 

5.1. Introdução 

 A prospecção mineral e o mapeamento geológico de terrenos cobertos por 

vegetação, via sensoriamento remoto óptico, podem ser auxiliados pela geobotânica. A 

observação das relações entre a cobertura vegetal e o meio físico vem, decerto, desde as 

origens de nossa espécie, embora concretamente tenha sido citada apenas no século IV 

a.C., por Teofrasto, discípulo de Aristóteles (Kruckeberg, 2002), e sistematizada por 

Georgius Agrícola, em 1556, quando observou haver senescência precoce e nanismo de 

plantas ocorrentes sobre corpos de minérios (Ustin et al., 1999). A difusão da geobotânica 

teve notável impulso com a disponibilização de imagens de sensoriamento remoto 

multiespectral na década de 70, suscitando estudos como o de Arden e Westra (1977), que 

compara a aplicabilidade da técnica através de fotografias aéreas e de imagens do sensor 

Multi Spectral Scanner – MSS, do satélite Landsat 1, na Geórgia (EUA).  

Contudo, enquanto nas regiões temperadas, onde as variações florísticas são 

relativamente baixas, o estresse químico da vegetação é o que geralmente caracteriza a 

variabilidade geobotânica, nas regiões subtropicais a equatoriais, altamente biodiversas, as 

variações florísticas e fisionômicas constituem a principal fonte de informação para essa 

área de pesquisa (Almeida et al., 2009). Nesses ambientes, o estresse da vegetação deve 
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ser observado apenas sobre intensas anomalias geoquímicas, causando toxicidade nos 

solos ou condições secundárias adversas à vegetação, como sobre exsudações de 

hidrocarbonetos (p.ex., Lammoglia e Souza Filho, 2013). 

Além da dificuldade de obtenção de dados de campo no interior de florestas 

tropicais, o sensoriamento remoto permite a observação em escala de paisagem de 

variações da vegetação, bem como o estabelecimento de suas relações com as 

propriedades edáficas e geológicas subjacentes (Higgins et al., 2014). Resultados positivos 

de associação de variações florísticas e fisionômicas à geologia local, em ambientes 

tropicais e por meio de dados multiespectrais, têm sido descritos principalmente na 

vegetação amazônica (p.ex., Tuomisto et al., 2003a-c; Higgins et al., 2011, 2012 e 2014). No 

bioma Cerrado (savana tropical brasileira) são observados estudos geobotânicos voltados à 

caracterização de mineralizações e processos mineralizantes (p. ex., Almeida-Filho e 

Castelo Branco, 1992; Almeida-Filho et al., 1996; Almeida-Filho e Vitorello; 1997), bem 

como de microexsudações de hidrocarbonetos (p.ex., Souza Filho, 2008). No entanto, 

parecem faltar na literatura estudos como aqueles observados na Amazônia, com enfoque 

na detecção de variações florísticas e fisionômicas que possam ser associadas a litologias 

comuns. Esses dados podem servir como fonte de informação ao mapeamento geológico 

dos terrenos onde ocorre o bioma Cerrado, que é o segundo maior da América do Sul 

(Ferreira et al., 2004) e ocupa cerca de 21% do território brasileiro (Klink e Machado, 2005). 

Como foi previsto por Sabins (1999), a disponibilidade de sensores hiperespectrais 

tem também encorajado novas investigações geobotânicas em ambientes tropicais, 

incluindo aquelas sem o intuito de prospectar minérios, processos mineralizantes ou 

exsudações de hidrocarbonetos. Vitousek et al. (2009), por exemplo, correlacionaram 

variações em nitrogênio no dossel e em altura da vegetação, com a integração de dados 

Light Detection And Ranging (LIDAR), à idade do substrato – de 300 a 4 milhões de anos –, 

no Havaí (EUA). No entanto, as informações que podem ser obtidas através do 

sensoriamento remoto hiperespectral vão além do exposto, até o momento, em geobotânica.  
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A evolução das técnicas em sensoriamento hiperespectral (ou espectroscopia de 

imageamento) na discriminação espectral e no mapeamento de plantas em nível específico 

ocorreu principalmente nos estudos que envolvem espécies exóticas e invasoras (p.ex., 

Underwood et al., 2003; Asner & Vitousek; 2005; Miao et al., 2006; Tsai et al., 2007; Hestir 

et al., 2008; Somers e Asner, 2013 e 2014). Além da importância ecológica de seu 

mapeamento, essas espécies constituem tipos ópticos distintos nas paisagens (Ustin e 

Gamon, 2010). Pesquisas em discriminação espectral de espécies nativas entre os trópicos 

iniciaram-se por volta dos anos 2000, sendo o trabalho de Cochrane (2000), em escala de 

folha e na Amazônia, o primeiro registro na literatura. Contudo, a discriminação espectral em 

escala de copas individuais, possível apenas com sensores remotos de resolução espacial 

fina, só veio a acontecer em 2005, por Clark et al. (2005) na Costa Rica. Cabem destacar 

também trabalhos subsequentes, como os de Kalacska et al. (2007), Ferét e Asner (2013) e 

Somers e Asner (2014).  

Como foi constatado por diversos autores, a caracterização espectral e o 

mapeamento de espécies em comunidades altamente biodiversas não constituem uma 

tarefa fácil (Clark et al., 2005; Castro-Esau et al., 2006; Zhang et al., 2006; Lucas et al., 

2008). Além disso, essa elevada diversidade intra e interespecífica observada em formações 

tropicais é ainda pouco entendida pela comunidade científica (Asner, 2008; Asner e Martin, 

2008). Assim, acredita-se que o sucesso do mapeamento de uma dada espécie, nesses 

ambientes, é determinado por sua singularidade espectral (Asner e Martin, 2009), a qual 

pode também ser descrita como um tipo óptico distinto, resultante de sua diferenciação 

estrutural, bioquímica, fisiológica e fenológica, diante das outras espécies presentes na 

paisagem (Gamon, 2008; Ustin e Gamon, 2010).  

Embora já se tenha um número razoável de aplicações bem sucedidas em 

discriminação e em mapeamento de espécies, via espectroscopia de imageamento de 

resolução espacial fina, parecem faltar na literatura trabalhos com enfoque em espécies 

indicadoras geológicas. Assim, o objetivo deste estudo é testar a possibilidade de 

mapeamento de espécies arbóreas neotropicais, associadas a diferentes formações e fácies 
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geológicas da Estação Ecológica de Mogi-Guaçu, no sudeste do Brasil, bem como analisar 

a mistura espectral, em escala de copa, entre essas espécies e entre elas e outras classes 

de vegetação da paisagem, através da técnica Multiple Endmember Spectral Mixture 

Analysis (MESMA; Roberts et al., 1998). Para tanto, testou-se a prévia divisão do espectro 

eletromagnético óptico em intervalos espectrais, a normalização dos dados através da 

remoção do contínuo e o uso de dois diferentes métricas para seleção de membros-finais. 

 

5.2. Materiais e Métodos 

5.2.1. Espécies-alvo do estudo 

As três espécies-alvo deste estudo foram definidas por suas associações de 

ocorrência com diferentes ambientes geológicos da Estação Ecológica de Mogi-Guaçu 

(EEMG), no município de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo (SP), Brasil. Como foi 

apresentado no Capítulo 3, Qualea grandiflora Mart., espécie nativa do Cerrado, é 

observada nas áreas de interflúvio (colinas e platôs) da Formação Aquidauana, sobre solos 

com altas porcentagens das frações areia fina, média e grossa, e escasso silte. Cedrela 

fissilis Vell. é espécie de Floresta Estacional Semidecidual (FES) Submontana e ocorre nas 

bordas da Formação Aquidauna, notadamente nas margens erodidas pelo rio Mogi-Guaçu, 

onde a presença das frações granulométricas areias grossa e muito grossa são 

discriminantes, além da baixa porcentagem das frações silte e areia fina. Inga vera subsp. 

affinis (DC.) T.D. Penn., espécies de FES Aluvial, ocorre sobre sedimentos quaternários, 

com amplo domínio das frações argila e silte, notadamente na planície de inundação do rio 

Mogi-Guaçu (Depósitos Aluvionares).  

 

5.2.2. Aquisição e pré-processamento de dados hiperespectrais 

Os dados hiperespectrais ProSpecTIR – VS (SpecTIR – Reno, NV, EUA/ FotoTerra – 

São Paulo, SP, BRA) foram obtidos no dia 8 de junho de 2010 por um conjunto de dois 

sensores. O primeiro opera com intervalo de amostragem de ~ 2,9 nm entre 400 e 970 nm, 
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resultando em 121 bandas, e o segundo entre 970 e 2.450 nm com intervalo de amostragem 

de ~ 8,5 nm, totalizando 236 bandas. Dezessete faixas de voo (leste-oeste) foram 

adquiridas, com variação em elevação solar de 36,38˚ a 26,17˚ e ângulo azimutal de 325,43˚ 

e 312,01˚, a uma altura de ~ 1.350 m,  com ~ 320 m de largura e campo de visada 

instantâneo no terreno (GIFOV, pixel) de 1,0 m (Figura 5.1 ).  

 

 

Figura 5.1.  Mosaico de imagens hiperespectrais ProSpecTIR-VS obtidas para o estudo na Estação 
Ecológica de Mogi-Guaçu, São Paulo, Brasil. 

 

A correção atmosférica foi realizada sobre os dados de radiância, no software 

ACORN 5 (Imspec LLC – Palmdale, CA, EUA). Foram estimados e utilizados na correção o 

vapor de água e a água líquida presentes nas imagens, a fim de suprimir os efeitos de água 

líquida da superfície. As derivações de vapor de água foram feitas utilizando as bandas 

localizadas em 940 e 1140 nm. Não foram realizadas supressões de artefatos, de forma a 

preservar os dados de reflectância.  

Amostras de solos superficiais foram coletadas em estradas não pavimentadas, com 

amostragem coberta por todas as faixas de voo. Coordenadas geográficas dos pontos de 
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amostragem foram obtidas com GPS de navegação. Dados espectrais de laboratório foram 

coletados das amostras utilizando sonda de contato e o espectrômetro FieldSpec 3 Hi-Res. 

(ASD Inc. – Boulder, CO, EUA). Esse equipamento opera com resoluções espectrais de 3 

nm (350-700 nm), 8,5 nm (700-1.400 nm) e 6,5 nm (2.100 nm), e intervalo de amostragem 

de 1,4 e 2,0 nm. Os espectros obtidos foram tratados para a recuperação da reflectância 

absoluta e correção de offset entre sensores, bem como para a obtenção de dados médios 

de cada ponto amostral, através de rotinas PRISM (Kokaly, 2011) no software ENVI 4.8. 

(Exelis Visual Information Solutions Inc. – Boulder, CO, EUA). Essas medidas espectrais de 

solos foram utilizadas para o realce espectral das dezesssete faixas de imageamento, 

atmosfericamente corrigidas, através da convolução dos dados laboratoriais com as 

características espectrais das imagens, no software ACORN 5. As dezessete imagens foram 

georreferenciadas utilizando dados de voo Geographic Look Table (GLT) e, então, 

agrupadas em um mosaico. 

A razão sinal-ruído dos dados foi analisada para cada banda. Selecionadas por sua 

alta razão sinal-ruído, 216 bandas do visível (VIS) ao infravermelho ondas curtas (SWIR) 

foram mantidas para o processamento. Aquelas localizadas no início do VIS e no final do 

SWIR, na região de offset entre os sensores, bem como nas regiões de forte absorção por 

água foram excluídas do conjunto de dados (Figura 5.2 ). 

 

 
Figura 5.2.  Regiões espectrais excluídas dos dados (áreas hachuradas) e mantidas para o 
processamento (espectro/ linha) dos dados ProSpecTIR-VS.  
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Uma razão de bandas simples (SR = ρ797.3/ρ681.5 nm; Jordan, 1969) foi realizada 

sobre os dados ProSpecTIR-VS para geração e aplicação de máscara sobre o mosaico, a 

fim de se trabalhar apenas com os dados de vegetação. Todas as superfícies com valores 

de SR inferiores a 0,5 foram mascaradas, permanecendo na análise apenas a vegetação 

mais densa. Os conjuntos de dados VSWIR (216 canais; de 530 nm a 2.352 nm), VIS-NIR1 

(82 canais; 530-919 nm) e NIR2-SWIR (134 canais; 1.141-2.352 nm) tiveram seu contínuo 

removido (CR) (Clark e Roush, 1984), a fim de testar se a prévia normalização dos dados 

pode influenciar positivamente os resultados de classificação espectral. Assim, seis 

diferentes subconjuntos espectrais foram considerados para a aplicação da técnica MESMA: 

VSWIR e VSWIR(CR); VIS-NIR1 e VIS-NIR1(CR); NIR2-SWIR e NIR2-SWIR(CR).  

 

5.2.3. Obtenção das amostras de referência e bibliotecas espectrais 

Em dezembro de 2012 e em setembro de 2013 foram realizadas coletas de 

coordenadas geográficas das copas de indíviduos das três espécies-alvo com a utilização 

de GPS diferencial Trimble 5700 (Trimble Navigation Ltd. – Sunnyvale, CA, EUA). A 

utilização desse equipamento e técnica mostrou-se necessária por se tratar de um trabalho 

em nível específico dentro de mosaicos florestais densos e com alta diversidade na 

composição de seus dosséis. A distância entre o receptor da base e o receptor móvel foi 

inferior a 4,5 km. Enquanto a base foi instalada em campo aberto, a antena do receptor 

móvel foi acoplada à haste extensível, com cabo de transmissão de dados de 30 m, e 

elevada ao dossel com auxílio de profissional especializado em escalagem de árvores. Os 

pontos foram coletados com constelação mínima de oito satélites e precisão sempre abaixo 

de 1,0 m. A correção diferencial foi realizada utilizando dados da Rede Brasileira de 

Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS/IBGE, a partir das estações de Campinas 

(SPCA) e de São Paulo (POLI), ambas localizadas no Estado de São Paulo e com 

abrangências que envolvem a EEMG. 
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Somadas àquelas três classes de espécie-alvo, foram adicionadas, ao processo de 

modelagem espectral das imagens, outras oito classes de vegetação representativas da 

paisagem: espécies arbóreas de cerradão, espécies arbóreas de mata ciliar, Citrus spp. 

(frutas cítricas), Dendrocalamus sp. (bambú), Eucalyptus spp. (eucaliptos), Poaceae spp. 

(gramíneas nativas e exóticas), Pinus spp. (pinheiros) e Saccharum spp. (cana-de-açúcar). 

Os dados de referência das duas classes de formações arbóreas nativas foram coletados 

nas copas de outras espécies presentes no dossel, com apoio também de base vetorial de 

parcelas e transectos (apresentados no capítulo 3), onde as espécies-alvo não foram 

amostradas. As outras classes tiveram suas coordenadas coletadas em campo, com GPS 

de navegação. Com base nesses dados, em fotointerpretação e em análise espectral das 

imagens, regiões de interesse representadas por polígonos de até 9,0 m2 foram obtidas 

sobre as copas das classes. Foram extraídos os espectros médios de cada polígono, para 

cada um dos seis dados de entrada (Tabela 5.1).  

 

Tabela 5.1. Classe, sigla utilizada no estudo e número de espectros extraídos de seis imagens: 
VSWIR (530-2.352 nm), VIS-NIR1 (530-919 nm) e NIR2-SWIR (1.141-2.352 nm), de reflectância e 
com contínuo removido, para realização das diferentes análises propostas. 
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Classe Sigla Número de espectros  

Cedrela fissilis  CEFI 22 

Inga vera subsp. affinis INVE 31 

Qualea grandiflora QUGR 28 

Biblioteca global 81 

  espécies de cerradão CERspp 18 

  Citrus spp. CITspp 20 

  Dendrocalamus sp. DENDsp 20 

  Eucalyptus spp. EUCspp 20 

  espécies de mata ciliar MACIspp 28 

  Pinus spp. PINspp 20 

  Poaceae spp. POAspp 20 

  Sacharum spp. SACspp 20 

  Biblioteca global 328 
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5.2.4. Geração e extração de informações das bibliotecas espectrais 

Metadados foram gerados para cada espectro das bibliotecas globais, utilizando o 

ViperTools (Roberts et al., 2007). Esses dados, que incluem informações como a classe à 

qual o espectro pertence e seu brilho, são necessários às etapas subsequentes de seleção 

de espectros considerados puros. As bibliotecas globais foram divididas aleatoriamente em 

bibliotecas espectrais de treinamento e de validação. Um limite absoluto de 10 espectros por 

classe foi definido às bibliotecas de treinamento, a fim de se ter um treinamento mais 

equilibrado e, também, preservar um número aceitável de espectros ao processo de 

validação (Roth et al., 2012).  

Matrizes quadradas foram geradas para as bibliotecas de treinamento. Informações 

de erro quadrático médio (EQM), ângulo espectral, membros-finais brilhantes e escuros e 

tipo de restrição de dados foram extraídas e armazenadas matricialmente em uma imagem 

BSQ. Após diversos testes de otimização dos resultados de modelagem espectral, limiares 

de fração de membros-finais e restrições de EQM, permissíveis à classificação, foram 

definidos entre -0,05 e 1,05 e EQM ≤ 0,025, para os dados de reflectância, e entre -0,01 e 

1,01 e EQM ≤ 0,065 os dados com o contínuo removido.  

 

5.2.5. Seleção de membros-finais 

 Membros-finais (MF) são espectros de determinada classe considerados “puros” 

(não mistos) e utilizados na classificação dos espectros de validação, bem como na 

modelagem dos pixels da imagem (Adams et al., 1993). A seleção de MF foi realizada por 

dois processos distintos, a fim de se poder optar por resultados de classificação mais 

exatos. As métricas de seleção de MF EAR, MASA e CoB – conjuntamente designadas 

como EMC (Roberts et al., 2007) e Iterative Endmember Selection – IES (Schaaf et al., 

2011), foram testadas sobre as bibliotecas globais de treinamento, proveniente dos seis 

dados de entrada (intervalo espectral/ tipo de espectro).  
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Utilizando as métricas EMC no ViperTools (Roberts et al., 2007), a seleção de MF foi 

realizada para cada classe através da seleção de espectros com valor mínimo de 

Endmember Average RMSE (EAR) (Dennison e Roberts, 2003), valor mínimo de Minimum 

Average Spectral Angle (MASA) (Dennison et al., 2004) e valor máximo de Cont-Based 

Index (CoBIndex) (Roberts et al., 2003; Clark, 2005). Por ser selecionado apenas um 

espectro por métrica, as bibliotecas de MF geradas via EMC foram compostas por, no 

máximo, três espectros por classe. A seleção de membros-finais via IES foi realizada 

utilizando rotina em Interactive Data Language – IDL (Schaaf et al., 2011; Roth et al., 2012). 

Os conjuntos de membros-finais foram selecionados de forma automatizada, por processo 

de adição e subtração de espectros, candidatos a MF, em uma classificação dos espectros 

de treinamento, até que o maior coeficiente Kappa fosse atingido (Schaaf et al., 2011). 

Quando obtida a melhor classificação espectral dentro daquele conjunto de dados, a 

biblioteca IES de MF foi gerada.  

 

5.2.6. Análise de mistura espectral com múltiplos membros-finais 

5.2.6.1. Classificação espectral com dois membros-finais 

 O processo de classificação espectral com dois MF (MF de dada classe e MF de 

sombra fotométrica) foi realizado para as três classes de espécie-alvo, a fim de analisar a 

mistura espectral entre elas, bem como para as onze classes de vegetação como 

procedimento prévio à seleção das imagens e conjuntos de MF a serem utilizados na 

obtenção das imagens de fração espectral das espécies-alvo. Nos dois processos, as 

bibliotecas de validação foram classificadas separadamente pelas bibliotecas de MF 

selecionadas pelos métodos EMC e IES, utilizando rotina IDL para modelos de dois MF 

(Roth et al., 2012). Os resultados de classificação espectral foram analisados através das 

métricas exatidão global (%) e coeficiente Kappa. As variações em coeficiente Kappa das 

classificações realizadas utilizando diferentes intervalos espectrais, tipos de espectros e 

métodos para seleção de MF foram testadas via ANOVA (teste F). Foram consideradas 
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significantes as variações ocorrentes entre tratamentos com, pelo menos, 5% de 

significância estatística.  

 Também tiveram suas variações analisadas estatisticamente (ANOVA/teste F) as 

exatidões específicas de classificação – exatidão do produtor (relativa aos erros de omissão 

de espectros) e exatidão do usuário (erros de comissão espectral) – e as taxas de mistura 

espectral entre pares de espécies-alvo. Nessas últimas foram considerados, dentre todos 

seus espectros de validação, aqueles erroneamente classificados entre si.  

 

5.2.6.2. Obtenção de imagens de fração espectral das espécies-alvo 

As modelagens espectrais de imagens foram baseadas nos melhores resultados 

específicos obtidos pelas classes de espécie-alvo, na classificação espectral das onze 

classes de vegetação com dois MF (etapa anterior). De posse dos melhores resultados, no 

ViperTools (Roberts et al., 2007), os pixels das imagens selecionadas foram modelados por 

três membros finais: MF da classe de espécie-alvo, MF de outra classe de vegetação e 

sombra fotométrica. Os múltiplos MF utilizados nessa etapa foram aqueles que classificaram 

corretamente os espectros de validação de sua classe, na etapa anterior. As restrições de 

dados (limiar de frações e EQM máximo) definidos nas classificações com dois MF foram 

mantidos no processo de modelagem das imagens.  

Como parte do pós-processamento, as imagens foram normalizadas pela extração 

da fração de sombra, permanecendo no produto apenas as frações de vegetação verde 

(GV). A fração de sombra inclui também efeitos de iluminação secundária, que variam com a 

elevação solar, o azimute, a inclinação do terreno e o aspecto e rugosidade da superfície 

(Adams et al., 1986; Smith et al., 1990a and 1990b). Nesse processo de normalização, cada 

fração de GV foi divida pela soma de todas as frações GV em modelos com dois MF. Dessa 

forma, os pixels modelados foram normalizados como uma composição de duas frações de 

GV (MF da classe-alvo + MF de outra classe de vegetação) que juntas totalizam 100% 

(Smith et al., 1990a; Dennison and Roberts, 2003). 
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As imagens de fração normalizadas foram avaliadas tanto em escala de copa (n = 

247) como de pixel (n = 1.036). Para tanto, foram utilizadas as regiões de interesse, 

previamente definidas para extração dos dados espectrais para compor as bibliotecas 

espectrais, que representam com confiança de campo os alvos estudados. Quando mais de 

um tipo de dado/métrica de seleção de MF apresentou bons resultados de classificação 

específica para determinada espécie-alvo, aquele mais adequado ao seu mapeamento foi 

selecionado nessa etapa pela análise da abundância subpixel média de sua fração em suas 

copas. A fim de otimizar o mapeamento das frações das três espécies-alvo, essas imagens 

foram classificadas (em duas classes) utilizando um valor de corte determinado, a partir do 

valor máximo da fração de espécie-alvo observado à copa de outra classe de vegetação. 

 

5.3. Resultados 

5.3.1. Análise de mistura espectral entre espécies-alvo 

O melhor resultado de discriminação espectral entre as três espécies, alvo do 

estudo, foi atingido quando utilizados dados VSWIR com o contínuo removido (CR) e 

membros-finais (MF) selecionados via IES, apresentando coeficiente Kappa de 0,551 e 

exatidão global de 70,59% (Figura 5.3 ). Embora a média dos coeficientes Kappa obtidos 

nas classificações de dados VIS-NIR1 (0,435 ± 0,090) tenha sido superior às médias das 

classificações de dados VSWIR (0,429 ± 0,112) e NIR2-SWIR (0,262 ± 0,110), suas 

variações não foram estatisticamente significantes com, pelo menos, 5% de significância. 

Esses coeficientes também não apresentaram variações significativas (α = 0,05) entre as 

classificações de espectros originais de reflectância ou com prévia remoção do contínuo, 

bem como entre as classificações utilizando MF selecionados via EMC ou via IES. 
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Figura 5.3.  Coeficientes Kappa e exatidões globais (%) das classificações MESMA com dois 
membros-finais, obtidos sobre diferentes dados espectrais e métricas para seleção de membros-
finais, ranqueados do maior ao menor coeficiente Kappa.  
 

Quando analisadas as mais altas e balanceadas exatidões específicas de 

classificação das espécies-alvo, foi possível verificar que Cedrela fissilis (CEFI) foi mais bem 

classificada utilizando-se dados de reflectância VIS-NIR1 e MF selecionados via EMC, 

apresentando exatidão do produtor (EP) de 66,67% e exatidão do usuário (EU) de 88,89%. 

Inga vera subsp. affinis (INVE) também foi mais bem classificada com dados VIS-NIR1 de 

reflectância, mas utilizando MF selecionados via IES (EP = 80,95% e EU = 89,47%). Qualea 

grandiflora (QUGR) apresentou as mais altas e balanceadas exatidões específicas (EP = 

72,22% e EU = 68,42%) na classificação de dados VSWIR com contínuo removido e 

utilizando MF selecionados via IES. Apenas as exatidões do usuário, referentes aos erros de 

comissão espectral, variaram de forma significativa (α = 0,05) entre as classes de espécies-

alvo, mais especificamente entre INVE e QUGR. Enquanto INVE apresentou EU média 

(desvio padrão) de 69,18% (± 12,60%), QUGR apresentou EU média de 56,93% (± 10,02%). 

 A hipótese nula de que não há variações estatisticamente significantes (α = 0,05) em 

exatidão específica (EP ou EU) nas classificações com diferentes intervalos espectrais foi 

aceita para as três classes de espécies-alvo. Esse fato também foi observado entre 
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classificações com espectros originais de reflectância e com o contínuo removido. Contudo, 

a hipótese nula de que não há variações significantes em EU quando utilizados MF 

selecionados via EMC e via IES foi rejeitada (α = 0,05) para INVE. Essa classe apresentou 

EU média de 61,14% ± 9,77% com MF selecionados via EMC e EU média de 77,22% ± 

9,93% quando os MF utilizados foram selecionados via IES. 

 CEFI teve todos seus espectros de validação modelados por MF, 

independentemente do intervalo espectral, tipo de espectro e métrica de seleção de MF 

utilizados. Dentre os espectros de validação de INVE, 9,52% deles não foram modelados 

nas classificações VSWIR(CR)/EMC e NIR2-SWIR/IES e 4,76% nas classificações VIS-

NIR1/IES e VIS-NIR1(CR)/EMC. QUGR, por sua vez, teve 5,56% de seus espectros de 

validação não modelados nas classificações NIR2-SWIR/IES, NIR2-SWIR(CR)/EMC e NIR2-

SWIR(CR)/IES. Diferenças estatisticamente significantes (α = 0,05) foram observadas nas 

porcentagens de espectros não modelados por MF da classe QUGR, entre as classificações 

realizadas com diferentes intervalos espectrais. Essa classe teve todos os seus espectros 

de validação VIS-NIR1 e VSWIR modelados por MF nas variadas classificações MESMA. 

  Diferenças estatísticas, com pelo menos 5% de significância, foram encontradas 

entre as taxas de mistura espectral CEFI-INVE e CEFI-QUGR nas classificações de dados 

VIS-NIR1 e VSWIR (Figura 5.4 ). Utilizando dados VIS-NIR1, uma média de 7,58% (± 

8,02%) dos espectros de validação de CEFI e INVE foi erroneamente classificada entre 

essas classes, enquanto que 24,17% (± 9,57%) dos espectros de validação de CEFI e 

QUGR foram mal classificados entre si. Nas classificações de dados VSWIR a taxa média 

de mistura espectral entre CEFI e INVE foi de 11,36% (± 3,81%) e entre CEFI e QUGR de 

20,83% (± 4,19%).  
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Figura 5.4.  Taxas de mistura espectral observadas entre as classes de espécie-alvo, Cedrela fissilis 
(CEFI), Inga vera subsp. affinis (INVE) e Qualea grandiflora (QUGR), nas classificações espectrais de 
dados VIS-NIR1, NIR2-SWIR e VSWIR. As linhas centrais horizontais indicam as medianas das 
populações, as bordas inferior e superior das caixas o intervalo entre 25 e 75% da distribuição dos 
dados da população e as linhas extremas horizontais  os valores mínimo e máximo do conjunto de 
dados (não considerados os outliers). 
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(0,336 ± 0,055) ao observado para dados NIR2-SWIR (0,300 ± 0,048) e VIS-NIR1 (0,235 ± 

0,088). Contudo, diferenças estatisticamente significantes (α = 0,05) não foram observadas 

entre as classificações realizadas com diferentes intervalos espectrais, nem entre dados de 

reflectância e com o contínuo removido, nem entre as classificações com MF selecionados 

via EMC e via IES.  

 As exatidões do produtor (EP) atingidas por CEFI foram estatisticamente inferiores (α 

= 0,05) em comparação com aquelas atingidas por INVE e QUGR, fato não observado para 

as exatidões do usuário (EU). A hipótese nula que assume a inexistência de variações 

significantes em EP quando utilizados diferentes intervalos espectrais, no processo de 

classificação, foi rejeitada (α = 0,05) para INVE. Essa classe apresentou EP média de 

57,14% ± 12,29% nas classificações realizadas com dados VSWIR, 25,0% ± 9,02% com 

dados VIS-NIR1 e 44,05% ± 14,22% nas classificações de dados NIR2-SWIR. No entanto, 

essa hipótese foi aceita para as outras duas classes de espécies-alvo. As EPs obtidas por 

CEFI nas classificações de espectros com o contínuo removido foram estatisticamente 

superiores (30,56 ± 16,39%) às obtidas nas classificações de espectros originais de 

reflectância (11,11% ± 12,55%). Essas diferenças também não foram observadas nas outras 

duas classes-alvo. 

As mais altas e balanceadas exatidões específicas de classificação (EP e EU) 

observadas para CEFI não chegaram a atingir 50,0% (EP = 41,67% e EU = 45,45%, sobre 

dados VSWIR(CR)/IES e VSWIR(CR)/EMC). INVE foi mais bem classificada utilizando 

dados VSWIR de reflectância, com MF selecionados via EMC (EP = 61,90% e EU = 

59,09%) e via IES (EP = 71,43% e EU = 48,39%). QUGR foi mais classificada com dados 

VSWIR(CR)/EMC (EP = 61,11% e EU = 100,00%).  

 

5.3.3. Modelagem espectral de imagens hiperespectrais 

 Observou-se que QUGR apresentou o melhor potencial de mapeamento entre as 

espécies-alvo na EEMG. A abundância (subpixel) média de sua fração nos pixels de suas 
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copas de referência (0,53 ± 0,23), bem como a abundância média de sua fração em suas 

copas (0,52 ± 0,24), foram inferiores ao observado para CEFI (0,58 ± 0,23 e 0,57 ± 0,21, 

respectivamente) e INVE (0,62 ± 0,22 e 0,62 ± 0,19, respectivamente). Contudo, 

excetuando-se valores atípicos (outliers), as abundâncias máximas da fração de QUGR 

observada nas copas e pixels de outras classes não ultrapassaram 0,49 e 0,45, 

respectivamente, o que não foi observado nas imagens de frações de CEFI e INVE. Nelas, 

diversas classes apresentaram valores elevados (≥ 0,50) de suas frações tanto em escala 

de pixel (seis classes para CEFI e sete para INVE) como de copa (duas para CEFI e quatro 

para INVE) (Tabela 5.2).   

 

Tabela 5.2. Avaliação das imagens de frações de Cedrela fissilis (CEFI; VSWIR(CR)/IES), Inga vera 
subsp. affinis (INVE; VSWIR/IES) e Qualea grandiflora (QUGR; VSWIR(CR)/EMC). Porcentagem de 
pixels (%PM) e copas (%CM) modelados e respectivos valores médios (��) (desvios-padrão (σ)) da 
fração de espécie-alvo às classes do estudo. 

Classe 

VSWIR(CR)/IES  VSWIR/IES  VSWIR(CR)/EMC  

Abundância da fração CEFI Abundância da fração INVE Abundância da fração QUGR 

%PM 23 (σ) %CM 23 (σ) %PM 23 (σ) %CM 23 (σ) %PM 23 (σ) %CM 23 (σ) 

CEFI 100,0 
0,58 

(0,23) 100,0 
0,57 

(0,21) 100,0 
0,38 

(0,19) 100,0 
0,37 

(0,18) 96,8 
0,22 

(0,15) 100,0 
0,24 

(0,14) 

CERspp 96,3 
0,39 

(0,19) 100,0 
0,38 

(0,16) 94,4 
0,35 

(0,22) 95,0 
0,34 

(0,19) 81,5 
0,22 

(0,18) 70,0 
0,22 

(0,14) 

CITspp 87,0 0,27 
(0,18) 100,0 0,25 

(0,14) 89,0 0,28 
(0,24) 100,0 0,27 

(0,20) 49,0 0,21 
(0,17) 100,0 0,18 

(0,12) 

DENDsp 100,0 0,36 
(0,18) 100,0 0,36 

(0,13) 96,3 0,47 
(0,16) 100,0 0,47 

(0,08) 99,1 0,19 
(0,12) 100,0 0,19 

(0,06) 

EUCspp 100,0 0,21 
(0,14) 

100,0 0,21 
(0,09) 

100,0 0,25 
(0,17) 

100,0 0,26 
(0,13) 

99,0 0,29 
(0,20) 

100,0 0,29 
(0,16) 

INVE 100,0 0,35 
(0,18) 

100,0 0,35 
(0,14) 

100,0 0,62 
(0,22) 

100,0 0,63 
(0,19) 

100,0 0,24 
(0,16) 

100,0 0,25 
(0,14) 

MACIspp 91,3 
0,32 

(0,21) 95,0 
0,31 

(0,17) 95,3 
0,29 

(0,20) 95,0 
0,29 

(0,17) 66,1 
0,18 

(0,14) 60,0 
0,17 

(0,11) 

PINspp 78,2 
0,16 

(0,10) 100,0 
0,16 

(0,07) 92,0 
0,27 

(0,21) 100,0 
0,27 

(0,18) 44,8 
0,17 

(0,13) 96,4 
0,16 

(0,08) 

POAspp 100,0 0,31 
(0,21) 96,4 0,31 

(0,16) 93,1 0,37 
(0,27) 100,0 0,36 

(0,27) 90,1 0,27 
(0,14) 78,6 0,27 

(0,12) 

QUGR 100,0 0,43 
(0,18) 100,0 0,43 

(0,16) 98,7 0,33 
(0,21) 100,0 0,33 

(0,17) 96,2 0,53 
(0,23) 95,0 0,52 

(0,24) 

SACspp 100,0 0,22 
(0,16) 

100,0 0,22 
(0,11) 

100,0 0,31 
(0,19) 

100,0 0,31 
(0,15) 

90,6 0,20 
(0,13) 

100,0 0,19 
(0,09) 

 

 Ao considerar também os valores atípicos (outliers) nas análises de abundância 

máxima das frações de espécies-alvo, nas copas de outras classes, um valor máximo de 
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0,79 da fração de CEFI foi observado na copa de QUGR, de 0,82 da fração de INVE no 

dossel de POAspp e de 0,62 da fração QUGR na copa de EUCspp. As imagens de frações 

das três espécies-alvo classificadas, de acordo com os valores máximos de suas frações 

nas copas de outras classes, são apresentadas abaixo. Os pixels considerados, com maior 

confiabilidade, como CEFI foram os modelados com mais de 80% de sua fração (Figura 

5.5), os pixels considerados como INVE foram os modelados com no mínimo 85% de sua 

fração (Figura 5.6 ) e os considerados como representantes das copas de QUGR foram os 

modelados com 65% ou mais de sua fração (Figura 5.7 ).  

 

 
Figura 5.5.  Imagem classificada de fração espectral de Cedrela fissilis (CEFI), na Estação Ecológica 
de Mogi-Guaçu, São Paulo, Brasil: pixels com menos de 80% de sua fração em verde e com mais de 
80% de sua fração em magenta.  
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Figura 5.6.  Imagem classificada de fração espectral de Inga vera subsp. affinis (INVE), na Estação 
Ecológica de Mogi-Guaçu, São Paulo, Brasil: pixels com menos de 85% de sua fração em verde e 
com mais de 85% de sua fração em magenta.  
 

 
Figura 5.7.  Imagem classificada de fração espectral de Qualea grandiflora (QUGR), na Estação 
Ecológica de Mogi-Guaçu, São Paulo, Brasil: pixels com menos de 65% de sua fração em verde e 
com mais de 65% de sua fração em magenta.  
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5.4. Discussão 

A discriminação espectral em escala de copa das três espécies-alvo, indicadoras de 

diferentes formações e fácies geológicas da área de estudo, mostrou-se dependente da 

maior variabilidade interespecífica de energia refletida no intervalo VIS-NIR1 (530-919 nm). 

A esse intervalo espectral estão associadas feições de absorção por clorofilas e outros 

pigmentos foliares, bem como efeitos de espalhamento interno (p.ex., células do mesófilo 

esponjoso), área e ângulo de inserção foliar. Devido à sazonalidade da região e à data de 

obtenção dos dados espectrais, no início do período seco, as variações em senescência e 

abscisão foliar entre as espécies-alvo podem ter realçado a importância desse intervalo 

espectral – onde as clorofilas e os outros pigmentos foliares apresentam feições de 

absorção. Contudo, enquanto a melhor discriminação espectral de Cedrela fissilis (CEFI) e 

Inga vera subsp. affinis (INVE) foi atingida com dados originais de reflectância desse 

intervalo, Qualea grandiflora (QUGR) foi mais bem discriminada utilizando dados VSWIR 

(530-2.352 nm) e com o contínuo removido. Além disso, as taxas de mistura espectral entre 

CEFI-INVE foram estatisticamente inferiores às apresentadas para CEFI-QUGR, quando 

analisados os resultados de classificação VIS-NIR1 e VSWIR. 

Os espectros médios obtidos nas copas dessas espécies mostram que no primeiro 

intervalo as diferenças entre CEFI e INVE são marcantes. Enquanto INVE apresenta maior 

fração de vegetação verde (GV), as copas de CEFI demonstram maior presença de 

vegetação não fotossintética (NPV) e de sombra (SHADE) (Figura 5.8 ). Além das maiores 

concentrações de clorofilas a e b observadas nas folhas de INVE no período seco, frente às 

outras espécies-alvo (ver capítulo 4), INVE é perenifólia e seus folíolos apresentam 

disposição geralmente planófila (~ 90˚, em relação ao zênite), como observado em campo. 

Ainda, suas folhas compostas apresentam raque alada – estrutura foliar plana 

(fotossinteticamente ativa), entre os folíolos –, que confere à espécie maior área foliar. CEFI 

apresenta dossel descontínuo, é decídua – com pico de abscisão foliar entre os meses de 

maio e julho (Santos e Takaki, 2005) – e seus folíolos, ao menos na área de estudo, 
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exatidões específicas e globais das classificações. Cabe ressaltar que há compartilhamento 

de espécies generalistas no dossel dessas duas últimas classes de vegetação.  

Embora nas classificações espectrais entre as espécies-alvo CEFI e INVE tenham 

sido mais bem discriminadas do que QUGR, quando se consideraram outras classes de 

vegetação no processo de classificação espectral das espécies-alvo, QUGR foi a de melhor 

discriminação. Os erros de omissão espectral foram estatisticamente superiores em CEFI, o 

que pode estar correlacionado à alta variabilidade intraespecífica das copas da espécie que, 

no momento de aquisição dos dados, encontrava-se em processo de senescência e 

abscisão foliar, como discorrido anteriormente. Nessa análise, INVE foi mais bem 

discriminada utilizando-se dados VSWIR e NIR2-SWIR, indicando que dentre as novas 

classes há aquelas com características espectrais semelhantes às que melhor distinguiam a 

espécie no intervalo VIS-NIR1 de dados. Esse fato é mais bem explicitado quando 

observada a fração da espécie no dossel das outras classes. DENDsp, espécie com maior 

abundância média da fração INVE, tanto em escala de copa como de dossel, apresenta 

também em sua composição espectral elevada presença de GV e baixa de NPV e de 

sombra.  

A maior taxa de mistura espectral observada no par de espécies CEFI-QUGR 

permaneceu nas análises posteriores, até às imagens de fração espectral. QUGR foi a 

classe que apresentou erroneamente maior abundância média da fração de CEFI, tanto em 

escala de copa como de pixel. A terceira classe com maior abundância da fração CEFI, em 

ambas as escalas, foi CERspp. Embora CEFI seja espécie de Floresta Estacional 

Semidecidual (FES), suas características espectrais são semelhantes às de espécies de 

cerrado “sensu stricto” (CSS). Cedrela fissilis e Zeyheria tuberculosa são as únicas espécies 

de FES consideradas indicadoras da Formação Aquidauana na área de estudo, assim como 

as exclusivas de cerrado (ver capítulo 3).  

A ausência de comissão espectral e a baixa omissão espectral atingidas 

concomitantemente pela classe QUGR na modelagem espectral com dois MF, refletiram em 

um mapeamento satisfatório de sua fração espectral, na modelagem baseada em pixel com 



184 
 

 

três MF. A abundância máxima de sua fração observada nas copas de outras classes, 

considerada atípica (outlier), foi de apenas 62% (em EUCspp; espécies de eucalipto) e a 

dispersão dos valores médios de sua fração não chegaram a atingir 50% nos pixels e copas 

de outras classes. A Figura 5.9 , que mostra simultaneamente as frações das três espécies 

indicadoras, indica a ocorrência das concentrações de pixels modelados, e posteriormente 

classificados, como QUGR sobre as colinas e platôs da Formação Aquidauana na EEMG, 

às quais a espécie está localmente associada (ver capítulo 3). Há virtual ausência de pixels 

classificados como QUGR na baixada dominada pelos sedimentos quaternários, exceto 

importante concentração no extremo oeste da EEMG. Essa exceção, entretanto, parece 

dever-se mais à imprecisão do contato geológico do que a falhas na hipótese de trabalho e 

no conjunto de processamentos. Esse local, por dificuldade de acesso, deixou de ser 

visitado em campo e o contato foi traçado utilizando cartas topográficas 1:10.000. Qualea 

grandiflora (QUGR) é considerada, assim, uma eficiente espécie indicadora, na área de 

estudo, da Formação Aquidauana, especialmente das colinas e platôs que ocorrem nos 

terrenos dessa unidade geológica. 
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Figura 5.9. Frações espectrais de Cedrela fissilis (CEFI – em verde, ≥ 0,80), Inga vera subsp. affinis 
(INVE – em azul, ≥ 0,85) e Qualea grandiflora (QUGR – em vermelho, ≥ 0,65), na Estação Ecológica 
de Mogi-Guaçu, São Paulo, Brasil. Contato geológico esquemático (capítulo 3), em escala 
aproximada de 1:10.000. 
 

Os resultados também demonstraram que as análises MESMA, que permitem 

múltiplos MF por classe, minimizaram a influência das diferenças de brilho entre faixas de 

imageamento. Contudo, para que sejam superadas essas diferenças, decorrentes da 

geometria de iluminação e de visada, há a necessidade de ampla distribuição (entre as 

faixas imageadas) de amostras de treinamento de cada espécie-alvo. Esse fato influenciou 

principalmente os resultados observados em CEFI. Essa espécie, por ser a mais rara e de 

distribuição mais agregada entre as estudadas, teve suas amostras de referência 

naturalmente restritas a poucas faixas de voo. A aplicação da técnica Shade normalization 

foi também essencial na atenuação de efeitos secundários de iluminação, considerando os 
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ângulos azimutal e zenital solar, e suas variações entre a aquisição da primeira à última 

faixa de imageamento, bem como as diferenças em rugosidade dos alvos estudados.  

  Utilizando dados de alta resolução espectral e espacial, a discriminação espectral em 

escala de copa de espécies arbóreas nativas em ambientes tropicais é recente. Desde sua 

primeira aplicação com sucesso registrada na literatura consultada (Clark et al., 2005), 

diversas técnicas têm sido implementadas e aperfeiçoadas com o intuito maior de se obter 

um mapeamento efetivo dessas espécies. Essa constitui uma difícil tarefa, devido à alta 

diversidade química e estrutural observada nos dosséis de florestas tropicais e subtropicais 

(Asner, 2008). A técnica MESMA vem também evoluindo ao longo dos anos, passando da 

criação de novas técnicas para seleção de MF (p.ex., Schaaf et al., 2011; Roth et al., 2012), 

à utilização de dados tratados previamente (p.ex., Somers et al., 2010; Youngentob et al., 

2011), à consideração de dados multitemporais na discriminação de espécies (p.ex., 

Somers e Asner, 2013), e, também, à modificação do método, objetivando o 

aperfeiçoamento das estimativas subpixels de fração (p.ex., Somers e Asner, 2014).  

Destacam-se também técnicas que aliam dados LIDAR aos hiperespectrais, de alta 

resolução espacial. Essa abordagem multissensores tem apresentado resultados notáveis 

para o mapeamento de espécies tropicais (p.ex., Colgan et al., 2012; Baldeck et al., 2014) e 

deve ser considerada em futuras investigações. Baldeck et al. (2014), por exemplo, 

mapearam mais de 500.000 copas de árvores e arbustos de savana na África do Sul, 

através de dados Hi-FIS (384,8-1.054,3 nm) e LIDAR. Os autores utilizaram modelo de 

classificação para 15 classes de espécies (mais classe de outras vegetações), com ampla 

distribuição na paisagem. Esse modelo foi composto por dois Support Vector Machine, o 

primeiro em escala de pixel e o segundo em escala de copa. A exatidão do processamento 

foi de aproximadamente 76%. Algumas daquelas classes não chegaram a ser observadas 

na área e a que agrupava todas as outras vegetações foi a de maior predição. Os autores 

observaram que nove espécies, dentre elas as sete mais comuns na paisagem, 

apresentavam distribuições associadas à variação topográfica. Paralelamente, analisaram a 

distribuição das comunidades de plantas utilizando nonmetric multidimensional scaling 
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(NMDS) e análise de agrupamento hierárquica sobre o mapeamento realizado. Onze grupos 

foram escolhidos para representar as comunidades de plantas presentes na paisagem e, 

para cada um, uma espécie indicadora foi selecionada. Contudo, cinco comunidades de 

plantas representaram 91% da paisagem. 21,2% das variações em composição de espécies 

das cinco comunidades puderam ser explicadas por variáveis topográficas, obtidas e 

geradas a partir de modelo digital de elevação. Os autores concluíram que outros fatores 

relacionados aos solos devem apresentar grande importância na distribuição daquelas 

comunidades. No entanto, a influência geológica não foi discutida por eles. 

Como previsto por Sabins (1999), o sensoriamento remoto hiperespectral veio como 

um estímulo a novas pesquisas geobotânicas, como a aqui apresentada. Os resultados 

desse estudo mostraram-se encorajadores a futuras investigações. A área estudada 

apresenta variação geológica relativamente monótona e, mesmo assim, com a definição 

acurada de espécies associadas aos ambientes geológicos subjacentes, um mapeamento 

geobotânico em nível específico foi atingido. O sucesso da aplicação sugere que em 

ambientes geológicos mais diferenciados, como sobre depósitos metálicos e suas 

encaixantes, se mostre ainda mais viável. Nessas áreas, onde pode ocorrer alta 

concentração de compostos químicos de elevada toxicidade, espera-se uma maior seleção 

de espécies. Além disso, a detecção de tendências em suas distribuições espaciais devem 

ser facilitadas em imagens hiperespectrais de resolução espacial fina. Acredita-se que, com 

o aumento da disponibilidade de dados dessa ordem, bem como com a evolução das 

técnicas de processamento desses dados em amplo e rápido desenvolvimento, as 

pesquisas geobotânicas por sensoriamento remoto em ambientes tropicais poderão ser 

tratadas em nível específico e em escala de copas individuais.  

 

5.5. Conclusões 

 Esse estudo demonstrou a possibilidade de discriminação espectral, em escala de 

copa, de espécies neotropicais indicadoras de formações e fácies geológicas na Estação 
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Ecológica de Mogi-Guaçu (EEMG), São Paulo, Brasil, utilizando dados hiperespectrais 

(VSWIR; 530-2.352 nm) de alta resolução espacial e técnica de processamento Multiple 

Endmember Spectral Mixture Analysis (MESMA). Cedrela fissilis (CEFI), Inga vera subsp. 

affinis (INVE) e Qualea grandiflora (QUGR) foram discriminadas entre si com exatidão global 

de 70,59% e coeficiente Kappa de 0,551. Essa exatidão máxima foi atingida utilizando-se 

dados VSWIR com o contínuo removido (CR) e membros-finais (MF) selecionados via 

Iterative Endmember Selection (IES). Contudo, considerando todos os diferentes 

tratamentos analisados, CEFI foi mais bem discriminada com dados VIS-NIR1 (530-919 nm) 

originais de reflectância e MF selecionados via EAR-MASA-CoB (EMC), apresentando 

exatidão do produtor (EP) de 66,67% e exatidão do usuário (EU) de 88,89%. INVE também 

foi mais bem classificada utilizando-se dados VIS-NIR1 em reflectância, mas com MF 

selecionados via IES (EP = 80,95% e EU = 89,47%). Já QUGR foi mais bem discriminada 

com dados VSWIR com CR, e utilizando MF selecionados via IES (EP = 72,22% e EU = 

68,42%). As taxas de mistura espectral entre CEFI e INVE foram estatisticamente inferiores 

àquelas entre CEFI e QUGR nas classificações de dados VIS-NIR1 e VSWIR. No início do 

período seco, época de obtenção das imagens, enquanto os espectros das copas de CEFI 

apresentavam elevada fração de vegetação não fotossintética (NPV) e de sombra, as copas 

de INVE destacavam-se por suas elevadas frações de vegetação fotossinteticamente ativa 

(GV) e baixas frações de NPV e de sombra. A elevada taxa de mistura espectral entre 

espécies indicadoras da Formação Aquidauna (CEFI e QUGR) e a maior discriminação 

espectral, entre as espécies-alvo, daquela associada à sequência Depósitos Aluvionares 

(INVE) podem ser explicadas por suas características morfofisiológicas e fenológicas. As 

espécies associadas às diferentes formações geológicas são distintas em termos de 

deciduidade. Enquanto CEFI e QUGR são caducifólias, INVE é perenifólia. 

Embora a discriminação espectral de CEFI e INVE tenha sido superior entre as 

espécies-alvo, quando incluídas nas análises de mistura espectral outras oito classes de 

vegetação presentes na paisagem, QUGR foi a espécie-alvo de melhor discriminação. Isso 

indicou que há espécies com maior similaridade espectral com CEFI e INVE, dentre as 
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outras classes de vegetação. Os melhores resultados de discriminação espectral dessas 

espécies na paisagem ocorreram utilizando diferentes dados de entrada. CEFI, que não 

chegou a apresentar 50% de exatidão nessa análise, teve sua melhor classificação 

realizada com dados VSWIR(CR)/IES (EP = 41,67% e EU = 45,45%). INVE foi mais bem 

classificada com dados VSWIR/IES (EP = 71,43% e EU = 48,39%) e QUGR com dados 

VSWIR(CR)/EMC (EP = 61,11% e EU = 100,00%). A falta de comissão espectral e a relativa 

baixa omissão espectral, conferidas à QUGR na modelagem espectral com dois MF, 

refletiram em um mapeamento satisfatório de sua fração na desmistura espectral do 

mosaico de imagens, com três MF. A dispersão dos valores médios de sua fração não 

chegaram a atingir 50% nos pixels e copas de outras classes e a abundância subpixel 

máxima de sua fração, considerada atípica (outlier), observada nas copas de outras classes, 

foi de apenas 62%. Desse modo, o mapeamento final de QUGR mostrou de forma clara a 

ocorrência da espécie sobre as colinas e platôs da Formação Aquidauana na área de 

estudo. A pesquisa teve sucesso, assim, tanto em considerá-la espécie indicadora daqueles 

ambientes e daquela unidade geológica como em mapeá-la remotamente.  

       Os resultados desse estudo mostraram-se encorajadores a futuras investigações. A 

discriminação espectral, em escala de copas individuais, e mapeamento de espécies 

arbóreas neotropicais com o intuito de correlacionar suas distribuições espaciais à geologia 

local parece ser uma abordagem inédita. A aplicação da técnica pode ser ainda mais 

promissora em terrenos com presença de mineralizações ou processos mineralizantes pela 

maior diversidade geológica presente e, possivelmente, maior seleção de espécies por 

adaptabilidade. Com o aumento da disponibilidade de dados de alta resolução espectral e 

espacial, bem como com a evolução das técnicas de processamento desses dados, 

acredita-se que a geobotânica por sensoriamento remoto em escala específica e de copas 

individuais poderá avançar notadamente.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A geologia aflorante na Estação Ecológica de Mogi-Guaçu, São Paulo, Brasil, é 

composta por sedimentos e rochas sedimentares comuns, sem qualquer característica 

geoquímica especial. Dessa forma, a identificação de espécies arbóreas indicadoras de 

variações sutis em textura de solos e sedimentos, associadas à geologia local, é uma 

abordagem que mostrou ser viável em ambientes altamente biodiversos como a área 

estudada. No entanto, há de se considerar que outros fatores edáficos também podem ser 

associados à distribuição daquelas espécies. As espécies amostradas exclusivamente sobre 

a sequência Depósitos Aluvionares (na planície de inundação) mostraram-se associadas a 

ambientes com sedimentos pelíticos (argila e silte), e também sazonalmente inundados 

(função também de altitude e nível do freático) e de alta fertilidade. De forma contrastante, 

as espécies exclusivas de cerrado, amostradas apenas sobre a Formação Aquidauana (nas 

colinas e platôs), demonstraram estar associadas a ambientes com solos essencialmente 

arenosos e com muito baixos teores de silte, e também com ausência de inundação sazonal 

(função também de altitude) e de baixa fertilidade. O meio físico é composto por diversos 

fatores condicionantes que, de forma conjunta, constituem ambientes favoráveis à 

ocorrência de uma dada espécie e desfavoráveis a outras.  

A aplicação de análises multivariadas, como os Self-Organizing Maps, foi essencial 

para observação das relações entre fisionomias florestais, espécies arbóreas e o meio físico 

que habitam. O grande passo para o estabelecimento seguro de associação entre a 

florística e a geologia local foi o estudo do comportamento das variáveis de interesse nos 

domínios formados a partir de diversos fatores do sistema. A existência de relações entre 

unidades amostrais, independentemente se analisadas apenas as variáveis granulométricas 

ou todas as observadas no sistema estudado, comprovou que a textura de solos e 

sedimentos é um parâmetro fundamental na formação de microambientes, onde são 

observadas fisionomias e espécies florestais únicas. Cabe ressaltar que estudos presentes 

na literatura a respeito de análises granulométricas e que, em geral, não encontraram 
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correlação entre textura de solos e vegetação, utilizam apenas três (raramente cinco) 

classes granulométricas, com exceção do trabalho de Soares (2012), citado nessa tese. A 

segregação da fração areia em cinco classes (mais argila e silte) foi essencial ao estudo e 

às relações estabelecidas. Enquanto os geoambientes da Formação Aquidauana 

apresentam concentrações discriminantes de areia fina, média, grossa e muito grossa, os 

depósitos de diques marginais da sequência Depósitos Aluvionares foram caracterizados, 

principalmente, por suas distintas concentrações de areia muito fina.  

 Tratando-se de ambientes geológicos comuns – sem a presença de solos 

particulares como ocorre frequentemente sobre mineralizações metálicas, por exemplo –, 

espécies consideradas indicadoras de sutis variações edafogeológicas podem ser raras e 

apresentar distribuição agregada, considerando-se os fatores condicionantes à sua 

germinação, estabelecimento e sobrevivência. Assim, a discriminação remota de plantas em 

nível de copas individuais aplicada à geobotânica em ambientes geologicamente monótonos 

é, em princípio, dificultada. Além da baixa densidade amostral, que pode ser insuficiente à 

aplicação, as espécies selecionadas provavelmente não serão aquelas dominantes na 

paisagem e, tampouco, aquelas emergentes de copas globosas e amplas, o que facilitaria 

os processos de obtenção de dados de referência nas imagens e de mapeamento. 

Ressalte-se que a discriminação espectral em escala de copas individuais e o mapeamento 

de espécies nativas em ambientes tropicais, seja ele florestal ou savânico, têm sido 

realizados com aquelas dominantes na paisagem (p.ex. Clark et al, 2005 e Baldeck et al., 

2014).  

A aplicação da técnica apresenta ainda mais dificuldades, uma vez que o 

recobrimento de uma área com variações geológicas por imagens de alta resolução 

espacial, requeridas ao processo, se dará com a mosaicagem de múltiplas faixas de 

imageamento. Sendo assim, o sucesso da aplicação também é dependente das 

características de aquisição desses dados. Mesmo que sua obtenção seja no nadir e 

próxima ao meio-dia solar, haverá variação na geometria de iluminação entre a aquisição da 

primeira à última faixa de voo. Quanto maior a área a ser imageada maior deverá ser essa 
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variação. A obtenção de uma faixa de imageamento tranversal (Raymond Kokaly, 

informação verbal) ou mesmo a aplicação de modelo para correção de BRDF (Bidirectional 

Reflectance Distribution Function) (p.ex., Colgan, 2012) podem servir à normalização das 

diferenças em brilho entre as imagens e devem ser consideradas em futuros esforços de 

pesquisa. Esse fato é importante, pois as características espectrais singulares de dada 

espécie, geralmente muito sutis, devem ser superiores a possíveis variações espectrais 

entre faixas de imageamento. Caso contrário sua fração espectral tende a ser erroneamente 

superior a outros pixels da(s) faixa(s) de voo onde seus espectros de treinamento foram 

coletados.  

 Devido às características das populações das seis espécies definidas “in loco” como 

indicadoras de formações e fácies geológicas, apenas cinco delas puderam ser estudadas 

espectralmente em escala de folha e três em escala de copa. Zeyheria tuberculosa não foi 

considerada nas análises de mistura espectral e bioquímica, em escala de folha, em função 

de sua raridade no dossel florestal e alta deciduidade. Nas datas de coleta de material do 

período seco, apenas dois de seus indivíduos que ocupam o dossel não estavam 

completamente sem folhas. Assim, a espécie não atingiu suficiência amostral para essa 

análise. Z. tuberculosa, Calophyllum brasiliense e Tabebuia ochracea não puderam ser 

consideradas nos processamentos em escala de copa. Suas distribuições, naturalmente 

restritas a uma ou a poucas faixas de imageamento, influenciaram os resultados de mistura 

espectral e mapeamento de frações, em análise prévia. A baixa densidade amostral 

(espectros coletados nas imagens), considerando a raridade e as características de copa 

dos indivíduos amostrados, também preponderou na exclusão dessas espécies nessa 

análise e no mapeamento de frações espectrais. 

Embora os fatores que influenciam a resposta espectral sejam diferentes entre 

escalas de trabalho (Roberts et al., 2004), Cedrela fissilis e Qualea grandiflora apresentaram 

as maiores taxas de mistura espectral tanto em escala de folha quanto de copa. A alta 

variabilidade bioquímica e espectral observada nas folhas das espécies-alvo sugeriu a 

existência de diferentes estratégias fisiológicas e fenológicas entre elas, inclusive quando 
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habitam o mesmo ambiente. Mesmo que pares de espécies associadas a determinado 

geoambiente possam ser considerados tipos funcionais distintos, espectralmente eles não 

representam tipos ópticos diferenciados na paisagem. Assim, no mapeamento geobotânico 

em nível específico, espécies indicadoras de diferentes fácies geológicas podem apresentar 

maiores erros de classificação espectral entre si do que espécies associadas a mesmo 

geoambiente. Essa alta variabilidade química e espectral observada nas folhas das copas 

de espécies-alvo corrobora a conclusão de que não há um melhor momento sazonal para 

discriminação espectral dessas espécies em escala de folha. Nessa escala, todas elas 

foram bem discriminadas em ambos os momentos sazonais, o de chuvas e o de estiagem.  

Diferentemente do observado em escala de folha, em escala de copa as variações 

fenológicas, em termos de senescência e abscisão foliar, parecem constituir importante fator 

à discriminação espectral de espécies indicadoras de diferentes formações geológicas. 

Enquanto Inga vera subsp. affinis (associada aos sedimentos quaternários) é perenifólia, C. 

fissilis e Q. grandiflora (associadas à Formação Aquidauna) são caducifólias, com domínio 

de folhas senescentes, e também em processo de abscisão foliar em C. fissilis, no momento 

de aquisição dos dados hiperespectrais. Essas últimas apresentaram maior taxa de mistura 

espectral em escala de copa, tanto nas análises de dados VIS-NIR1 (530-919 nm), quanto 

VSWIR (530-2.352 nm). 

 C. fissilis e I. vera subsp. affinis apresentaram maior taxa de mistura espectral com 

outras classes de vegetação presentes na paisagem, do que Q. grandiflora. Como foi 

discutido anteriormente, C. fissilis é espécie rara e, portanto, teve seu mapeamento 

influenciado pelas diferenças espectrais entre faixas de imageamento. I. vera subsp. affinis, 

de forma contrária, é espécie abundante, de distribuição ampla e teve suas amostras de 

treinamento coletadas em diversas faixas de imageamento. Contudo, além de ocorrer 

pontualmente fora da sequência Depósitos Aluvionares, onde há também deposição de 

sedimentos pelíticos, I. vera subsp. affinis apresentou elevada mistura espectral com 

espécies da paisagem que apresentam alta abundância de fração de vegetação 
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fotossinteticamente ativa e baixa de frações de vegetação não fotossinteticamente ativa e de 

sombra.  

  O sucesso de mapeamento da fração de Q. grandiflora pode ser atribuído também à 

mais ampla distribuição e abundância da espécie (e das amostras de treinamento) na área 

estudada; mas, apresenta como essência a singularidade espectral da espécie frente à 

diversidade espectral presente na paisagem. Em seu mapeamento final, observou-se que a 

espécie apresenta clara associação com as colinas e platôs da Formação Aquidauna, além 

da virtual ausência de pixels modelados por sua fração onde ocorrem os sedimentos 

quaternários (Depósitos Aluvionares). Esse fato demonstra o sucesso da pesquisa, tanto em 

considerá-la indicadora geológica como em discriminá-la remotamente.  

A aplicação da técnica provavelmente será mais promissora em terrenos com 

mineralizações ou processos mineralizantes, onde haverá maior diversidade geológica e 

contraste geoquímico e, possivelmente, maior seleção de espécies por adaptabilidade. Isso 

deve facilitar a definição “in loco” e a detecção remota de espécies indicadoras, em 

paisagens altamente biodiversas.  

Na área de estudo, os paleoleitos mostraram ser os ambientes mais anômalos para 

a colonização e sobrevivência de espécies arbóreas. A parcela 10, por exemplo, teve a 

unidade amostral (ua) A alocada sobre paleodique enquanto as ua B e C foram alocadas 

sobre paleoleito. A primeira apresentou abundância de 52 indivíduos e riqueza de 19 

espécies, enquanto as outras duas apresentaram abundância de 37 e 33 indivíduos, 

respectivamente, e riqueza de oito espécies, cada uma. Juntas as ua 10-B e 10-C (800 m2) 

apresentaram apenas 11 espécies. O transecto 1 também foi alocado sobre paleodique e 

paleoleito. Ambos os ambientes apresentaram abundância de 19 indivíduos, contudo o 

primeiro (ua A, B, C e D; 200 m2) apresentou riqueza de 11 espécies e o segundo (F, G, H, I 

e J; 250 m2) de apenas seis. Apenas C. brasiliense foi amostrada e observada apenas nos 

paleoleitos, demonstrando que as outras não estão restritas àquelas condições. Aquela 

espécie, no entanto, apresenta distribuição agregada no interior dos paleoleitos e, como foi 

discutido, não pôde ser considerada nas análises em escala de copa e mapeamento.  
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Além de uma possível maior seleção de espécies em ambientes geoquimicamente 

anômalos, alterações morfofisiológicas no dossel podem ser observadas, devido à alta 

concentração de compostos tóxicos, ou à presença de condições secundárias, ambas 

adversas à vegetação. Nos paleoleitos, além da formação de ambientes fluviolacustres no 

período das chuvas, seus solos e sedimentos essencialmente pelíticos apresentam elevada 

acidez e baixa oxigenação. Assim, variações bioquímicas podem ser observadas em seu 

dossel florestal, em escala de paisagem (Figura 6.1 ). Como apresentado em Amaral et al. 

(2012), nessa escala, a vegetação sobre paleoleitos apresenta menores quantidades de 

clorofilas, quando comparada à vegetação adjacente. 

 

  

Figura 6.1.  Trecho de Floresta Estacional Semidecidual às margens do rio Mogi-Guaçu, na área de 
estudo. A) em composição colorida em cores naturais (canais 686 nm, 553 nm, 479 nm, em RGB); B) 
em cor sintética, razão simples ρ740/ρ677 nm (realce para clorofila a). Ver variação espectral da 
vegetação evidenciando paleoleito (à esquerda do rio), em relação aos terrenos adjacentes.  

 

A observação de anomalias geobotânicas em escala de paisagem, associada aos 

resultados observados em escala de copa e de folha, demostram claramente a dependência 

da escala de trabalho na resposta espectral da vegetação analisada, bem como em suas 

associações com o meio físico e a geologia. Em escala de paisagem, o alvo estudado inclui, 

não apenas espécies de ocorrências restritas a determinada condição edafogeológica, mas 

também espécies generalistas que ocasionalmente se estabeleceram nesse ambiente. 

Assim, devido às condições adversas aí encontradas, as generalistas deverão expressar 

respostas morfofisiológicas e espectrais anômalas, em relação ao restante de sua 

A B 
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população. Por outro lado, ao se trabalhar com espécies indicadoras, foi possível 

compreender em escala de folha que cada uma delas apresenta um comportamento 

intrínseco de adaptação ao ambiente que habita e, portanto, não há um padrão espectral, 

fisiológico, morfológico ou mesmo fenológico entre espécies indicadoras de mesma fácies 

geológica. Em escala de copa, entretanto, similaridades em composição espectral e em 

deciduidade puderam ser observadas entre espécies com ocorrências associadas à mesma 

formação geológica. O mapeamento de espécies indicadoras, baseado em pixel, permitiu 

concluir que aquelas de distribuição ampla, mas restritamente associadas a uma unidade 

geológica, podem ser mapeadas em imagens hiperespectrais de resolução espacial fina e 

indicar a ocorrência daquele geoambiente. Para tanto, ela deve ser espectralmente singular 

na paisagem. Assim, em escala de paisagem, ou mesmo quando os alvos são espécies 

generalistas, é possível afirmar que variações espectrais intraespecíficas também 

constituem fator de prospecção geobotânica. Contrariamente a essa alegação, ao se tratar 

de espécies indicadoras, adaptadas ao ambiente em questão, a homogeneidade 

intraespecífica e a distinção interespecífica são características-chave ao sucesso do 

mapeamento geobotânico.  

Com o aumento da disponibilidade de dados de alta resolução espectral e espacial, 

bem como com a evolução das técnicas de processamento desses dados, que se 

encontram em amplo e rápido desenvolvimento, acredita-se que as pesquisas geobotânicas 

por sensoriamento remoto em ambientes tropicais podem ser adotadas e desenvolvidas em 

escala copas individuais. Isso se aplica tanto a pesquisas de discriminação interespecífica 

de espécies indicadoras, quanto as que visam às variações intraespecíficas em espécies 

generalistas.  

Além da geobotânica, cabe ressaltar que o mapeamento de espécies em escala de 

copas individuais pode subsidiar os estudos em diversidade arbórea e bioquímica de dossel 

de formações tropicais, o monitoramento de espécies ameaçadas de extinção, o 

planejamento de manejo de espécies com potencial econômico (como aquelas potenciais 

em produtos não madeireiros), bem como os estudos ecológicos e fitogeográficos que visam 



201 
 

 

ao entendimento de outros fatores condicionantes à distribuição de espécies, sejam eles 

pedológicos, topográficos, climáticos ou relacionados a distúrbios naturais ou antrópicos.  
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APÊNDICES 

Apêndice A – Espécies arbustivo-arbóreas amostradas  no estudo 

Amostragem por parcelas 

Tabela 1.  Espécies amostradas na Parcela 01, densidade absoluta (no indivíduos/ha; DA), 
dominância absoluta (área basal/ha; DoA), frequência absoluta (unidade amostral presente/no 

unidades amostrais (3); FA), Índice de Valor de Importância (somatório de densidade, dominância e 
frequência relativas; IVI). 

Espécie DA DoA FA IVI 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 133,3 3,69 100,00 37,16 

Qualea grandiflora Mart. 125,0 2,75 66,67 29,43 

Rapanea guianensis Aubl. 150,0 1,52 100,00 27,55 

Alchornea sidifolia Mull. Arg. 91,7 2,26 100,00 26,22 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 100,0 2,01 100,00 25,69 

Syzygium cumini (L.) Skeels 116,7 1,25 100,00 23,27 

Melia azedarach L. 50,0 2,32 100,00 22,88 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 83,3 0,67 100,00 17,38 

Psidium guajava L. 66,7 0,22 100,00 13,65 

Dimorphandra mollis Benth. 25,0 0,84 66,67 10,91 

Eugenia brasiliensis Lam. 41,7 0,22 66,67 9,2 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 25,0 0,48 66,67 9,1 

Bauhunia forficata Link 16,7 0,16 66,67 6,7 

Mangifera indica L. 16,7 0,47 33,33 6,1 

Indeterminada 1 25,0 0,10 33,33 4,91 

Pinus elliottii Engel. 8,3 0,24 33,33 4,17 

Schinus terebinthifolia Raddi 8,3 0,16 33,33 3,76 

Cordia ecalyculata Vell. 8,3 0,06 33,33 3,27 

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake 8,3 0,05 33,33 3,2 

Ficus guaranitica Schodat 8,3 0,04 33,33 3,18 

Myrtaceae 1 8,3 0,04 33,33 3,14 

Gochnatia pulchra Cabrera 8,3 0,02 33,33 3,06 

Casearia sylvestris Sw. 8,3 0,02 33,33 3,04 

Nectandra rigida (Kunth) Ness 8,3 0,02 33,33 3,04 
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Tabela 2.  Espécies amostradas na Parcela 02, densidade absoluta (no indivíduos/ha; DA), 
dominância absoluta (área basal/ha; DoA), frequência absoluta (unidade amostral presente/no 

unidades amostrais (3); FA), Índice de Valor de Importância (somatório de densidade, dominância e 
frequência relativas; IVI). 

Espécie DA DoA FA IVI 

Alchornea sidifolia Mull. Arg 325,0 11,41 100,00 94,46 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 208,3 2,30 100,00 41,98 

Eucalyptus robusta Sm. 58,3 4,42 100,00 36,77 

Euterpe edulis Mart. 175,0 0,84 66,67 28,4 

Nectandra rigida (Kunth) Ness 25,0 0,94 66,67 14,08 

Dicksonia sellowiana (Presl.) Hook. 41,7 0,30 66,67 12,87 

Copaifera langsdorffii Desf. 25,0 0,82 33,33 9,84 

Myrtaceae 2 16,7 0,06 66,67 9,33 

Pera glabrata (Schott) Baill. 25,0 0,22 33,33 7,15 

Guapira opposita Vell. 25,0 0,14 33,33 6,78 

Rapanea guianensis Aubl. 25,0 0,08 33,33 6,54 

Casearia sylvestris Sw. 25,0 0,07 33,33 6,48 

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez 8,3 0,39 33,33 6,29 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth 8,3 0,08 33,33 4,89 

Eugenia brasiliensis Lam. 8,3 0,07 33,33 4,83 

Ficus guaranitica Schodat 8,3 0,03 33,33 4,67 

Vochysia tucanorum Mart. 8,3 0,03 33,33 4,64 
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Tabela 3.  Espécies amostradas na Parcela 03, densidade absoluta (no indivíduos/ha; DA), 
dominância absoluta (área basal/ha; DoA), frequência absoluta (unidade amostral presente/no 

unidades amostrais (3); FA), Índice de Valor de Importância (somatório de densidade, dominância e 
frequência relativas; IVI). 

Espécie DA DoA FA IVI 

Rapanea guianensis Aubl. 483,3 3,46 100,00 57,73 

Qualea grandiflora Mart. 158,3 1,93 100,00 27,57 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 25,0 3,51 100,00 27,27 

Ficus guaranitica Schodat 108,3 2,23 100,00 25,83 

Dimorphandra mollis Benth. 100,0 1,95 100,00 23,76 

Gochnatia pulchra Cabrera 158,3 0,86 100,00 21,73 

Indeterminada 3 116,7 1,22 100,00 20,9 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 25,0 0,32 100,00 9,8 

Roupala brasiliensis Klotzsch 58,3 0,24 66,67 9,49 

Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl. 33,3 0,25 66,67 7,86 

Copaifera langsdorffii Desf. 16,7 0,44 66,67 7,77 

Vochysia tucanorum Mart. 25,0 0,29 66,67 7,51 

Melastomataceae 1 33,3 0,15 66,67 7,31 

Luehea divaricata Mart. 16,7 0,68 33,33 6,97 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 25,0 0,11 66,67 6,52 

Schinus terebinthifolia Raddi 25,0 0,10 66,67 6,46 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook f. ex S. Moore 16,7 0,15 66,67 6,2 

Platypodium elegans Vogel 16,7 0,12 66,67 6,03 

Indeterminada 2 25,0 0,06 33,33 4,14 

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. 8,3 0,09 33,33 3,18 

Ocotea pulchela Mart. 8,3 0,07 33,33 3,08 

Caryocar brasiliense Camb. 8,3 0,04 33,33 2,88 
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Tabela 4.  Espécies amostradas na Parcela 04, densidade absoluta (no indivíduos/ha; DA), 
dominância absoluta (área basal/ha; DoA), frequência absoluta (unidade amostral presente/no 

unidades amostrais (3); FA), Índice de Valor de Importância (somatório de densidade, dominância e 
frequência relativas; IVI). 

Espécie DA DoA FA IVI 

Sapium glandulatum (Vell.) Pax 208,3 6,18 100,00 45,77 

Rapanea guianensis Aubl. 266,7 2,50 100,00 34,69 

Luehea divaricata Mart. 125,0 2,59 100,00 25,1 

Schinus terebinthifolius Raddi 200,0 1,16 100,00 24,48 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 16,7 4,68 33,33 22,34 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 83,3 1,22 100,00 16,53 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth 50,0 0,52 100,00 11,33 

Eugenia brasiliensis Lam. 66,7 0,44 66,67 10,28 

Psidium guajava L. 66,7 0,25 66,67 9,48 

Bathysa nicholsoni K. Schum. 25,0 0,43 100,00 9,19 

Euphorbiaceae 1 25,0 0,55 66,67 7,78 

Casearia sylvestris Sw. 41,7 0,14 66,67 7,28 

Nectandra rigida (Kunth) Ness 16,7 0,55 66,67 7,19 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 25,0 0,34 66,67 6,94 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 25,0 0,66 33,33 6,37 

Annona cacans Warm. 16,7 0,07 66,67 5,24 

Myrciaria tenella O. Berg 16,7 0,06 66,67 5,19 

Alchornea sidifolia Mull. Arg. 8,3 0,45 33,33 4,34 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 16,7 0,15 33,33 3,67 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 16,7 0,11 33,33 3,52 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 16,7 0,09 33,33 3,45 

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook f. ex S. 
Moore 8,3 0,22 33,33 3,39 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 16,7 0,06 33,33 3,31 

Platypodium elegans Vogel 8,3 0,17 33,33 3,18 

Tapirira guianensis Aubl. 8,3 0,15 33,33 3,1 

Annona crassiflora Mart. 8,3 0,13 33,33 3,03 

Cecropia hololeuca Miq. 8,3 0,11 33,33 2,93 

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel 8,3 0,11 33,33 2,91 

Indeterminada 4 8,3 0,07 33,33 2,77 

Copaifera langsdorffii Desf. 8,3 0,04 33,33 2,62 

Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk. 8,3 0,03 33,33 2,6 

 

 

 

 
 
 
 
 



206 
 

 

Tabela 5.  Espécies amostradas na Parcela 05, densidade absoluta (no indivíduos/ha; DA), 
dominância absoluta (área basal/ha; DoA), frequência absoluta (unidade amostral presente/no 

unidades amostrais (3); FA), Índice de Valor de Importância (somatório de densidade, dominância e 
frequência relativas; IVI). 

Espécie DA DoA FA IVI 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 200,0 27,24 100,00 96,16 

Melastomataceae 2 300,0 2,60 100,00 50,65 

Alchornea sidifolia Mull. Arg. 75,0 7,99 100,00 37,38 

Eugenia uniflora L. 75,0 0,58 100,00 20,25 

Eugenia brasiliensis Lam. 58,3 0,42 100,00 17,99 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 50,0 0,23 66,67 13,13 

Erythrina verna Vell. 16,7 1,64 66,67 12,58 

Inga marginata Willd 8,3 1,61 33,33 8,13 

Centrolobium tomentosum Guillemin ex Benth. 8,3 0,48 33,33 5,51 

Casearia sylvestris Sw. 16,7 0,06 33,33 5,49 

Psychotria carthagenensis Jacq. Sensu L. B. Sm. 16,7 0,03 33,33 5,43 

Nectandra rigida (Kunth) Ness 8,3 0,10 33,33 4,62 

Cyclolobium vecchii A. Samp. ex Hoehne 8,3 0,08 33,33 4,58 

Genipa americana L. 8,3 0,08 33,33 4,58 

Ocotea pulchela Mart. 8,3 0,07 33,33 4,56 

Guapira opposita Vell. 8,3 0,05 33,33 4,52 

Garcinia gardineriana (Planch & Triana) Zappi 8,3 0,02 33,33 4,45 
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Tabela 6.  Espécies amostradas na Parcela 06, densidade absoluta (no indivíduos/ha; DA), 
dominância absoluta (área basal/ha; DoA), frequência absoluta (unidade amostral presente/no 

unidades amostrais (3); FA), Índice de Valor de Importância (somatório de densidade, dominância e 
frequência relativas; IVI). 

Espécie DA DoA FA IVI 

Cyclolobium vecchii A. Samp. ex Hoehne 133,3 5,57 100,00 29,3 

Eugenia brasiliensis Lam. 191,7 3,08 100,00 28,65 

Hymenaea courbaril var. stilbocarpa (Hayne) Y.T. Lee & Langenh 25,0 9,81 66,67 27,93 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 16,7 7,01 66,67 20,81 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 16,7 5,24 66,67 16,78 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 91,7 1,58 100,00 16,61 

Trichilia catigua A. Juss. 108,3 0,57 100,00 15,73 

Eugenia uniflora L. 100,0 0,87 100,00 15,7 

Eugenia florida DC. 100,0 0,62 100,00 15,13 

Genipa americana L. 50,0 2,21 66,67 12,76 

Ocotea puberula (Rich.) Ness 50,0 0,21 100,00 9,87 

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel 16,7 1,04 66,67 7,21 

Erythrina verna Vell. 8,3 1,59 33,33 6,05 

Alchornea sidifolia Mull. Arg. 16,7 0,52 66,67 6,02 

Copaifera langsdorffii Desf. 16,7 0,41 66,67 5,75 

Inga vera Willd. Subsp. affinis (DC.) T.D. Penn. 16,7 0,24 66,67 5,36 

Myrciaria tenella O. Berg 16,7 0,18 66,67 5,24 

Euterpe edulis Mart. 16,7 0,17 66,67 5,21 

Nectandra rigida (Kunth) Ness 16,7 0,12 66,67 5,11 

Croton floribundus Spreng. 8,3 1,12 33,33 4,97 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 25,0 0,09 33,33 4,05 

Lonchocarpus guillemineanus (Tul.) Malme 8,3 0,56 33,33 3,69 

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr 16,7 0,06 33,33 3,28 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth 8,3 0,31 33,33 3,11 

Astronium graveolens Jacq. 8,3 0,26 33,33 3,01 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 8,3 0,11 33,33 2,66 

Rapanea guianensis Aubl. 8,3 0,08 33,33 2,6 

Myrtaceae 1 8,3 0,06 33,33 2,56 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 8,3 0,04 33,33 2,52 

Maytenus muelleri Schwacke 8,3 0,04 33,33 2,51 

Acacia polyphylla DC. 8,3 0,02 33,33 2,47 

Guapira opposita Vell. 8,3 0,02 33,33 2,46 

Melastomataceae 2 8,3 0,02 33,33 2,46 

Psychotria carthagenensis Jacq. Sensu L.B.Sm. 8,3 0,02 33,33 2,45 
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Tabela 7.  Espécies amostradas na Parcela 07, densidade absoluta (no indivíduos/ha; DA), 
dominância absoluta (área basal/ha; DoA), frequência absoluta (unidade amostral presente/no 

unidades amostrais (3); FA), Índice de Valor de Importância (somatório de densidade, dominância e 
frequência relativas; IVI). 

Espécie DA DoA FA IVI 

Hymenaea courbaril var. stilbocarpa (Hayne) Y.T. Lee & Langenh 33,3 6,89 66,67 26,62 

Astronium graveolens Jacq. 150,0 1,25 100,00 23,87 

Meliaceae 1 150,0 1,14 100,00 23,52 

Copaifera langsdorffii Desf. 41,7 4,61 66,67 20,92 

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez 66,7 2,49 100,00 19,07 

Gallesia integrifolia (Spreng.)Harms 41,7 2,87 66,67 15,92 

Croton floribundus Spreng. 50,0 2,01 66,67 14,27 

Machaerium villosum Vogel 16,7 2,80 66,67 13,2 

Acacia polyphylla DC. 33,3 1,39 100,00 12,59 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 41,7 0,64 100,00 11,27 

Eugenia brasiliensis Lam. 58,3 0,32 66,67 10,27 

Annonaceae 1 25,0 0,73 100,00 9,87 

Zeyheria tuberculosa(Vell.) Bureau 25,0 0,19 100,00 8,32 

Cedrela fissilis Vell. 16,7 1,66 33,33 8,18 

Esenbeckia febrifuga (A. St.-Hil.)A. Juss. Ex Mart 33,3 0,12 66,67 7,18 

Myrtaceae 3 25,0 0,13 66,67 6,39 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 16,7 0,38 66,67 6,27 

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr 8,3 1,06 33,33 5,64 

Ixora gardneriana Benth. 16,7 0,12 66,67 5,52 

Trichilia catigua A. Juss. 16,7 0,11 66,67 5,5 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 8,3 0,95 33,33 5,33 

Indeterminada 6 25,0 0,34 33,33 5,24 

Ocotea puberula (Rich.) Ness 8,3 0,82 33,33 4,93 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer 16,7 0,43 33,33 4,66 

Roupala brasiliensis Klotzsch 8,3 0,41 33,33 3,78 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 8,3 0,39 33,33 3,72 

Myrciaria tenella O. Berg 16,7 0,08 33,33 3,66 

Indeterminada 5 8,3 0,15 33,33 3,01 

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. 8,3 0,13 33,33 2,97 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 8,3 0,13 33,33 2,95 

Patagonula americana L. 8,3 0,04 33,33 2,71 

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss 8,3 0,03 33,33 2,66 
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Tabela 8.  Espécies amostradas na Parcela 08, densidade absoluta (no indivíduos/ha; DA), 
dominância absoluta (área basal/ha; DoA), frequência absoluta (unidade amostral presente/no 

unidades amostrais (3); FA), Índice de Valor de Importância (somatório de densidade, dominância e 
frequência relativas; IVI). 

Espécie DA DoA FA IVI 

Vochysia tucanorum Mart. 325,0 8,34 100,00 69,97 

Sapium glandulatum (Vell.) Pax 116,7 7,10 100,00 44,38 

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez 58,3 1,74 100,00 18,57 

Qualea grandiflora Mart. 58,3 0,86 100,00 15,32 

Ocotea puberula (Rich.) Ness 25,0 1,68 33,33 10,84 

Copaifera langsdorffii Desf. 8,3 2,12 33,33 10,81 

Fabaceae 1 25,0 0,87 66,67 9,92 

Indeterminada 7 16,7 0,60 66,67 8,09 

Rapanea guianensis Aubl. 41,7 0,41 33,33 7,81 

Bignoniaceae 1 25,0 0,22 66,67 7,51 

Rubiaceae 1 25,0 0,18 66,67 7,34 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) 25,0 0,12 66,67 7,12 

Cordia ecalyculata Vell. 25,0 0,06 66,67 6,92 

Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F. Macbr 16,7 0,21 66,67 6,64 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 16,7 0,09 66,67 6,17 

Casearia sylvestris Sw. 16,7 0,06 66,67 6,06 

Fabaceae 2 8,3 0,75 33,33 5,69 

Roupala brasiliensis Klotzsch 25,0 0,24 33,33 5,5 

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. 16,7 0,13 33,33 4,24 

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart. 8,3 0,32 33,33 4,13 

Alchornea sidifolia Mull. Arg. 16,7 0,06 33,33 3,99 

Ficus guaranitica Schodat 16,7 0,04 33,33 3,92 

Nectandra rigida (Kunth) Ness 8,3 0,17 33,33 3,56 

Eugenia brasiliensis Lam. 8,3 0,17 33,33 3,56 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 8,3 0,14 33,33 3,44 

Melastomataceae 2 8,3 0,08 33,33 3,21 

Melastomataceae 3 8,3 0,07 33,33 3,18 

Myrciaria tenella O. Berg 8,3 0,05 33,33 3,12 

Senna macranthera (DC. Ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby 8,3 0,02 33,33 2,99 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 8,3 0,02 33,33 2,99 

Gochnatia pulchra Cabrera 8,3 0,02 33,33 2,99 
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Tabela 9.  Espécies amostradas na Parcela 09, densidade absoluta (no indivíduos/ha; DA), 
dominância absoluta (área basal/ha; DoA), frequência absoluta (unidade amostral presente/no 

unidades amostrais (3); FA), Índice de Valor de Importância (somatório de densidade, dominância e 
frequência relativas; IVI). 

Espécie DA DoA FA IVI 

Gallesia integrifolia (Spreng.)Harms 683,3 10,44 100,00 102,29 

Copaifera langsdorffii Desf. 41,7 8,79 33,33 32,47 

Inga vera Willd. Subsp. affinis (DC.) T.D. Penn. 41,7 5,20 100,00 29,98 

Melastomataceae 2 125,0 1,13 100,00 25,92 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 33,3 3,71 100,00 25,03 

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr 41,7 4,03 66,67 22,83 

Alchornea sidifolia Mull. Arg. 33,3 0,34 66,67 11,65 

Casearia sylvestris Sw. 33,3 0,27 66,67 11,43 

Melastomataceae 3 33,3 0,21 66,67 11,28 

Cyclolobium vecchii A. Samp. ex Hoehne 16,7 0,91 33,33 7,92 

Euphorbiaceae 1 8,3 0,18 33,33 5,1 

Cecropia pachystachya Trécul 8,3 0,05 33,33 4,74 

Vochysia tucanorum Mart. 8,3 0,03 33,33 4,68 

Eugenia brasiliensis Lam. 8,3 0,03 33,33 4,67 
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Tabela 10.  Espécies amostradas na Parcela 10, densidade absoluta (no indivíduos/ha; DA), 
dominância absoluta (área basal/ha; DoA), frequência absoluta (unidade amostral presente/no 

unidades amostrais (3); FA), Índice de Valor de Importância (somatório de densidade, dominância e 
frequência relativas; IVI). 

Espécie DA DoA FA IVI 

Calophylum brasiliensis Cambess. 216,7 5,56 66,67 40,45 

Cyclolobium vecchii A. Samp. ex Hoehne 83,3 6,85 100,00 33,31 

Inga vera Willd. Subsp. affinis (DC.) T.D. Penn. 25,0 9,18 66,67 30,34 

Trichilia catigua A. Juss. 141,7 1,23 100,00 25,48 

Eugenia brasiliensis Lam. 125,0 1,61 100,00 24,76 

Eugenia uniflora L. 108,3 0,46 100,00 20,35 

Alchornea sidifolia Mull. Arg. 91,7 1,99 33,33 16,68 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 16,7 4,80 33,33 16,09 

Euphorbiaceae 1 25,0 2,86 33,33 12,23 

Genipa americana L. 16,7 1,52 33,33 8,16 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 16,7 0,73 33,33 6,26 

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. 8,3 0,92 33,33 5,91 

Acacia polyphylla DC. 8,3 0,86 33,33 5,76 

Myrtaceae 4 16,7 0,49 33,33 5,69 

Guapira opposita Vell. 25,0 0,14 33,33 5,65 

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns 16,7 0,37 33,33 5,39 

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel 8,3 0,59 33,33 5,09 

Nectandra rigida (Kunth) Ness 8,3 0,45 33,33 4,75 

Vochysia tucanorum Mart. 8,3 0,25 33,33 4,27 

Copaifera langsdorffii Desf. 8,3 0,22 33,33 4,22 

Duguetia lanceolata A. St.-Hil. 8,3 0,20 33,33 4,16 

Myrciaria tenella O. Berg 8,3 0,04 33,33 3,78 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer 8,3 0,04 33,33 3,78 

Indeterminada 8 8,3 0,02 33,33 3,72 

Euterpe edulis Mart. 8,3 0,02 33,33 3,72 
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Amostragem por transectos 

Tabela 11.  Espécies amostradas no Transecto 01 e número de indivíduos amostrados nas 
subunidades edafogeológicas (N). 

Espécie N 

Subunidades A/B/C/D 

Esenbeckia febrifuga (A. St.-Hil.) A. Juss. Ex Mart  3 

Eugenia brasiliensis Lam.  3 

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau  3 

Cedrela fissilis Vell.  2 

Luehea divaricata Mart.  2 

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Juss  1 

Annona cacans Warm.  1 

Copaifera langsdorffii Desf.  1 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong  1 

Mollinedia widgrenii DC  1 

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez  1 

Subunidade E 

Alchornea sidifolia Mull. Arg.  1 

Copaifera langsdorffii Desf.  1 

Guarea guidonia (L.) Sleumer  1 

Inga vera Willd. Subsp. affinis (DC.) T.D. Penn. 1 

Nectandra rigida (Kunth) Ness  1 

Subunidades F/G/H/I/J 

Trichilia catigua A. Juss. 7 

Inga vera Willd. subsp. affinis (DC.) T.D. Penn. 4 

Eugenia uniflora L. 3 

Eugenia brasiliensis Lam. 2 

Indeterminada 1 2 

Calophylum brasiliensis Cambess. 1 
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Tabela 12.  Espécies amostradas no Transecto 02 e número de indivíduos amostrados nas 
subunidades edafogeológicas (N). 

Espécie N 

Subunidades A/D/G 

Trichilia catigua A. Juss. 4 

Alchornea sidifolia Mull. Arg.  2 

Indeterminada 5 2 

Eugenia brasiliensis Lam. 1 

Indeterminada 2 1 

Inga vera Willd. Subsp. affinis (DC.) T.D. Penn. 1 

Subunidades B/H/I/J 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 4 

Indeterminada 3 3 

Indeterminada 6 3 

Trichilia catigua A. Juss. 3 

Casearia sylvestris Sw. 2 

Eugenia uniflora L. 2 

Acacia polyphylla DC. 1 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) 1 

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze 1 

Cecropia hololeuca Miq. 1 

Guapira opposita Vell. 1 

Indeterminada 2 1 

Mollinedia widgrenii DC 1 

Subunidade C 

Indeterminada 4 1 

Indeterminada 5 1 

Trichilia catigua A. Juss. 1 

Subunidades E/F 

Indeterminada 6 3 

Alchornea sidifolia Mull. Arg.  2 

Acacia polyphylla DC. 1 

Ficus sp. 1 

Indeterminada 1 1 

Trichilia catigua A. Juss. 1 
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Tabela 13.  Espécies amostradas no Transecto 03 e número de indivíduos amostrados nas 
subunidades edafogeológicas (N). 

Espécie N 

Subunidades A/B/C/D/E 

Cyclolobium vecchii A. Samp.  ex Hoehne 3 

Casearia sylvestris Sw. 2 

Eugenia uniflora L. 2 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 2 

Indeterminada 4 2 

Indeterminada 5 2 

Alchornea sidifolia Mull. Arg.  1 

Croton floribundus Spreng. 1 

Euterpe edulis Mart. 1 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 1 

Indeterminada 2 1 

Indeterminada 3 1 

Mollinedia widgrenii DC 1 

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez 1 

Ocotea puberula (Rich.) Ness 1 

Sebastiania klotzchiana (Müll Arg.) Müll Arg. 1 

Subunidades F/G/H/I/J 

Cyclolobium vecchii A. Samp.  ex Hoehne 5 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 4 

Nectandra rigida (Kunth) Ness 3 

Guapira opposita Vell. 2 

Alchornea sidifolia Mull. Arg.  1 

Copaifera langsdorffii Desf. 1 

Eugenia brasiliensis Lam. 1 

Eugenia uniflora L. 1 

Indeterminada 5 1 

Ocotea pulchela Mart. 1 

Trichilia catigua A. Juss. 1 
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Tabela 14.  Espécies amostradas no Transecto 04 e número de indivíduos amostrados nas 
subunidades edafogeológicas (N). 

Espécie N 

Subunidades A/D 

Ocotea puberula (Rich.) Ness 2 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 1 

Croton floribundus Spreng. 1 

Cupania vernalis Cambess. 1 

Indeterminada 4 1 

Machaerium villosum Vogel 1 

Mollinedia widgrenii DC 1 

Zanthoxylum riedelianum Engl. 1 

Subunidades B/G/H/I/J 

Croton floribundus Spreng. 6 

Annona cacans Warm. 2 

Cedrela fissilis Vell. 2 

Hymenaea courbaril var. stilbocarpa (Hayne) Y.T. Lee & Langenh 2 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 1 

Copaifera langsdorffii Desf. 1 

Cordia ecalyculata Vell. 1 

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr 1 

Eugenia brasiliensis Lam. 4 

Indeterminada 2 1 

Indeterminada 7 1 

Machaerium villosum Vogel 1 

Myrciaria tenella O. Berg 1 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer 1 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) Macbr. 1 

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 1 

Subunidades C/E/ F 

Croton floribundus Spreng. 3 

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 1 

Cedrela fissilis Vell. 1 

Copaifera langsdorffii Desf. 1 

Cordia ecalyculata Vell. 1 

Erythrina verna Vell. 1 

Esenbeckia febrifuga (A. St.-Hil.) A. Juss. Ex Mart 1 

Eugenia brasiliensis Lam. 1 

Euterpe edulis Mart. 1 

Indeterminada 2 1 

Machaerium villosum Vogel 1 

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez 1 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer 1 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 1 

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau 1 
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Apêndice B – Fertilidade e granulometria dos solos e sedimentos amostrados 

Dados químicos de solos 

Tabela 1.  Dados químicos de solos das unidades amostrais (UA) das dez parcelas do estudo: pH 
(acidez ativa), H+Al (acidez potencial, mmolc/dm3), MO (matéria orgânica, g/dm3), SB (soma de 
bases, mmolc/dm3), CTC (capacidade de troca catiônica, mmolc/dm3), V% (saturação por bases, %), 
P (fósforo, mg/dm3), K (potássio, mmolc/dm3), Ca (cálcio, mmolc/dm3), Mg (magnésio, mmolc/dm3), Al 
(alumínio, mmolc/dm3). 

UA pH H + Al MO SB CTC V% P K Ca Mg Al 
Parcela 01 

A 4,1 42,0 22,0 3,9 46,2 8,0 4,0 0,9 2,0 1,0 13,0 
B 4,0 42,0 21,0 6,6 48,9 13,0 5,0 1,6 4,0 1,0 13,0 
C 4,2 42,0 21,0 8,0 50,3 16,0 4,0 2,0 3,0 3,0 12,0 

Parcela 02 
A 3,8 185,0 61,0 6,7 191,4 4,0 7,0 0,7 4,0 2,0 41,0 
B 3,7 281,0 96,0 9,3 290,8 3,0 10,0 1,3 4,0 4,0 54,0 
C 3,2 429,0 97,0 11,5 440,4 3,0 18,0 1,5 5,0 5,0 63,0 

Parcela 03 
A 4,0 64,0 24,0 3,8 68,2 6,0 3,0 0,8 2,0 1,0 25,0 
B 4,0 58,0 22,0 3,6 61,6 6,0 3,0 0,6 2,0 1,0 23,0 
C 4,0 58,0 24,0 4,8 62,8 8,0 4,0 0,8 2,0 2,0 20,0 

Parcela 04 
A 4,1 52,0 25,0 14,0 66,2 21,0 4,0 1,1 9,0 3,0 13,0 
B 4,1 47,0 21,0 33,3 80,3 41,0 2,0 0,8 30,0 2,0 13,0 
C 4,7 25,0 23,0 29,5 54,5 54,0 4,0 0,7 23,0 6,0 2,0 

Parcela 05 
A 4,4 34,0 19,0 14,5 48,8 30,0 6,0 0,6 10,0 4,0 6,0 
B 4,8 31,0 24,0 22,6 53,4 42,0 7,0 0,9 14,0 8,0 2,0 
C 4,4 42,0 25,0 21,7 21,7 34,0 10,0 0,7 18,0 3,0 5,0 

Parcela 06 
A 4,4 88,0 39,0 29,1 29,1 25,0 8,0 4,2 16,0 9,0 17,0 
B 4,0 135,0 52,0 27,0 27,0 17,0 10,0 2,2 19,0 5,0 33,0 
C 5,1 52,0 55,0 78,2 78,2 60,0 11,0 8,1 48,0 22,0 2,0 

Parcela 07 
A 4,8 38,0 40,0 54,4 54,4 59,0 10,0 2,6 38,0 14,0 2,0 
B 5,1 34,0 39,0 65,6 65,6 66,0 9,0 2,9 46,0 16,0 1,0 
C 4,6 42,0 33,0 33,0 33,0 44,0 6,0 2,4 19,0 11,0 2,0 

Parcela 08 
A 4,0 88,0 38,0 8,9 97,3 9,0 3,0 1,4 4,0 3,0 23,0 
B 4,1 80,0 34,0 6,4 86,0 7,0 3,0 0,9 3,0 2,0 21,0 
C 4,1 80,0 31,0 5,6 85,2 7,0 3,0 1,1 2,0 2,0 20,0 

Parcela 09 
A 4,5 58,0 31,0 22,8 80,8 28,0 9,0 0,6 17,0 5,0 8,0 
B 4,4 72,0 25,0 13,6 85,2 16,0 11,0 0,5 10,0 3,0 10,0 
C 4,2 88,0 29,0 12,4 100,8 12,0 13,0 0,6 9,0 2,0 21,0 

Parcela 10 
A 5,5 34,0 55,0 132,2 166,5 79,0 16,0 6,1 102,0 24,0 1,0 
B 4,3 98,0 38,0 27,2 125,4 22,0 13,0 2,6 98,0 5,0 26,0 
C 4,4 80,0 37,0 7,8 87,4 9,0 13,0 0,8 80,0 1,0 35,0 
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Tabela 2.  Dados químicos de solos das unidades amostrais (UA) dos quatro transectos do estudo: pH 
(acidez ativa), H+Al (acidez potencial, mmolc/dm3), MO (matéria orgânica, g/dm3), SB (soma de 
bases, mmolc/dm3), CTC (capacidade de troca catiônica, mmolc/dm3), V% (saturação por bases, %), 
P (fósforo, mg/dm3), K (potássio, mmolc/dm3), Ca (cálcio, mmolc/dm3), Mg (magnésio, mmolc/dm3), Al 
(alumínio, mmolc/dm3), Cu (cobre, mg/dm3), Fe (ferro, mg/dm3), Mn (manganês, mg/dm3) e Zn (zinco, 
mg/dm3). 

UA pH H + Al MO SB CTC V% P K Ca Mg Al Cu Fe Mn Zn 
Transecto 01 
A 3,9 64,0 27,0 8,4 72,4 12,0 8,0 1,4 4,0 3,0 23,0 0,7 89,0 5,2 0,3 
B 4,0 98,0 41,0 35,2 133,2 26,0 12,0 5,2 20,0 10,0 12,0 0,7 60,0 20,6 0,6 
C 4,0 109,0 55,0 49,9 158,9 31,0 18,0 2,9 32,0 15,0 10,0 1,1 101,0 49,4 2,2 
D 3,8 109,0 27,0 12,4 121,4 10,0 10,0 1,4 8,0 3,0 23,0 0,9 118,0 7,5 0,9 
E 3,7 121,0 35,0 10,5 131,5 8,0 16,0 1,5 6,0 3,0 27,0 1,3 191,0 8,8 1,2 
F 3,8 121,0 39,0 5,9 126,9 5,0 25,0 0,9 3,0 2,0 36,0 1,9 149,0 2,6 0,9 
G 3,7 135,0 51,0 13,1 148,1 9,0 23,0 1,1 10,0 2,0 32,0 1,5 166,0 6,5 1,3 
H 3,8 135,0 42,0 7,1 142,1 5,0 26,0 1,1 4,0 2,0 35,0 1,5 141,0 3,7 0,9 
I 3,8 150,0 44,0 8,0 158,0 5,0 23,0 1,0 5,0 2,0 48,0 1,7 126,0 4,9 0,7 
J 3,9 135,0 36,0 4,7 139,7 3,0 21,0 0,7 3,0 1,0 33,0 1,5 123,0 3,5 0,5 

Transecto 02 
A 4,0 109,0 37,0 40,2 149,2 27,0 33,0 1,2 33,0 6,0 16,0 1,2 216,0 18,8 1,8 
B 4,5 52,0 29,0 58,1 110,1 53,0 18,0 1,1 47,0 10,0 1,0 1,2 91,0 52,9 1,6 
C 4,8 47,0 30,0 87,7 134,7 65,0 27,0 1,7 67,0 19,0 1,0 1,4 97,0 35,0 2,0 
D 4,3 64,0 24,0 33,5 97,5 34,0 19,0 1,5 27,0 5,0 9,0 1,7 102,0 19,6 1,5 
E 4,2 72,0 19,0 17,7 89,7 20,0 13,0 0,7 15,0 2,0 14,0 1,6 100,0 25,3 1,9 
F 4,2 72,0 23,0 26,2 98,2 27,0 14,0 1,2 21,0 4,0 10,0 1,8 129,0 28,0 2,6 
G 4,3 80,0 34,0 42,2 122,2 35,0 16,0 1,2 35,0 6,0 8,0 1,9 241,0 31,4 3,0 
H 4,4 47,0 13,0 25,5 72,5 35,0 11,0 0,5 20,0 5,0 3,0 1,2 102,0 11,0 1,4 
I 4,6 42,0 17,0 34,8 76,8 45,0 13,0 0,8 25,0 9,0 2,0 1,3 93,0 17,0 2,1 
J 4,8 22,0 15,0 40,1 62,1 65,0 10,0 1,1 30,0 9,0 0,0 0,8 62,0 11,7 1,6 

Transecto 03 
A 4,0 42,0 13,0 8,6 50,6 17,0 8,0 0,6 6,0 2,0 16,0 1,1 96,0 26,2 1,9 
B 3,9 52,0 13,0 7,6 59,6 13,0 8,0 0,6 5,0 2,0 15,0 1,3 92,0 20,6 1,9 
C 3,9 64,0 16,0 9,8 73,8 13,0 8,0 0,8 6,0 3,0 16,0 1,4 106,0 57,8 2,3 
D 4,0 58,0 15,0 11,9 69,9 17,0 8,0 0,9 8,0 3,0 10,0 1,2 101,0 31,0 1,7 
E 4,1 58,0 20,0 17,1 75,1 23,0 11,0 1,1 12,0 4,0 10,0 1,4 101,0 46,6 2,0 
F 4,1 64,0 27,0 29,4 93,4 31,0 11,0 2,4 21,0 6,0 10,0 1,3 143,0 41,2 2,4 
G 4,1 72,0 23,0 20,6 92,6 22,0 19,0 1,6 16,0 3,0 13,0 1,9 177,0 27,8 3,3 
H 3,8 109,0 18,0 5,8 114,8 5,0 10,0 0,8 4,0 1,0 28,0 1,7 152,0 19,4 1,7 
I 3,8 72,0 21,0 10,9 82,9 13,0 11,0 0,9 8,0 2,0 22,0 1,7 135,0 34,2 2,2 
J 3,9 88,0 22,0 10,4 98,4 11,0 14,0 1,4 7,0 2,0 22,0 1,8 129,0 20,5 3,4 

Transecto 04 
A 3,8 98,0 28,0 9,7 107,7 9,0 13,0 1,7 5,0 3,0 17,0 0,9 108,0 24,8 0,3 
B 4,0 98,0 38,0 25,7 123,7 21,0 9,0 1,7 17,0 7,0 12,0 0,7 87,0 43,1 0,5 
C 4,1 88,0 38,0 40,1 128,1 31,0 11,0 2,1 25,0 13,0 8,0 0,7 74,0 33,8 0,5 
D 3,9 98,0 34,0 18,2 116,2 16,0 9,0 2,2 8,0 8,0 19,0 0,9 110,0 22,3 0,2 
E 3,9 109,0 40,0 28,8 137,8 21,0 12,0 1,8 15,0 12,0 16,0 1,5 109,0 25,3 0,4 
F 3,9 98,0 37,0 29,1 127,1 23,0 12,0 2,1 15,0 12,0 14,0 1,2 94,0 36,0 0,6 
G 3,7 98,0 34,0 16,8 114,8 15,0 10,0 1,8 8,0 7,0 19,0 1,1 90,0 35,2 0,5 
H 3,6 109,0 30,0 11,4 120,4 9,0 9,0 1,4 6,0 4,0 20,0 1,2 100,0 29,6 0,5 
I 3,8 109,0 37,0 12,3 121,3 10,0 10,0 1,3 6,0 5,0 19,0 1,0 77,0 39,5 0,4 
J 3,6 121,0 38,0 14,4 135,4 11,0 11,0 1,4 9,0 4,0 22,0 1,1 98,0 29,8 0,6 
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Dados granulométricos de solos 

Tabela 3.  Dados granulométricos de solos das unidades amostrais (UA) das dez parcelas do estudo, 
em porcentagem. 

UA Argila Silte Areia muito fina Areia fina Areia média Areia grossa Areia muito grossa 
Parcela 01 
A 19,1 5,9 4,0 27,2 37,2 5,6 1,0 
B 18,1 5,8 4,7 26,4 37,4 6,7 0,9 
C 17,4 5,9 5,7 27,3 36,5 5,8 1,4 

Parcela 02 
A 63,5 18,2 1,9 7,1 7,7 1,3 0,2 
B 46,0 25,9 4,9 9,2 10,0 2,9 1,2 
C 44,7 50,2 1,4 1,2 1,1 0,7 0,7 

Parcela 03 
A 23,8 20,5 8,8 25,0 18,3 2,9 0,7 
B 17,6 14,5 7,3 30,4 25,1 4,3 0,8 
C 18,1 13,3 7,6 30,7 25,2 4,5 0,6 

Parcela 04 
A 12,4 13,5 8,4 31,8 29,3 3,7 0,9 
B 8,5 14,9 7,6 34,1 29,9 4,2 0,9 
C 13,1 15,2 10,7 32,2 24,4 3,6 0,8 

Parcela 05 
A 13,6 15,6 16,3 43,1 10,4 0,9 0,1 
B 20,5 22,9 16,8 31,7 6,9 0,7 0,4 
C 15,5 17,8 18,2 41,4 6,1 0,6 0,3 

Parcela 06 
A 58,3 37,2 1,7 1,5 0,7 0,3 0,2 
B 60,2 35,5 1,3 1,2 0,6 0,5 0,7 
C 57,4 37,6 1,5 1,6 0,9 0,5 0,6 

Parcela 07 
A 22,4 10,0 3,8 11,3 25,0 21,0 6,5 
B 22,2 9,5 4,3 12,9 23,3 20,1 7,7 
C 19,2 11,2 4,7 14,2 25,3 18,6 6,7 

Parcela 08 
A 34,3 11,7 6,1 21,3 21,0 4,5 1,1 
B 35,4 10,3 5,7 18,6 21,1 7,2 1,7 
C 36,2 11,5 5,6 18,1 20,7 6,5 1,4 

Parcela 09 
A 43,5 47,1 5,7 2,1 0,7 0,4 0,5 
B 43,8 49,1 4,7 1,6 0,6 0,2 0,2 
C 43,7 50,4 3,9 0,9 0,3 0,3 0,5 

Parcela 10 
A 53,6 38,2 3,9 2,5 0,7 0,6 0,6 
B 67,1 32,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0 
C 61,9 36,1 1,1 0,6 0,2 0,1 0,0 
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Tabela 4.  Dados granulométricos de solos das unidades amostrais (UA) dos quatro transectos do 
estudo, em porcentagem. 

UA Argila Silte Areia muito fina Areia fina Areia média Areia grossa Areia muito grossa 
Transecto 01 
A 43,0 8,0 3,9 10,4 18,5 12,9 3,4 
B 46,0 8,2 2,9 8,5 15,7 13,1 5,7 
C 48,5 10,0 4,2 9,5 14,7 9,6 3,5 
D 47,5 7,8 3,7 9,7 15,1 9,9 6,3 
E 42,7 10,6 2,8 8,8 17,9 12,1 5,0 
F 67,2 31,7 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 
G 64,1 34,8 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 
H 66,2 33,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 
I 62,4 36,8 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 
J 64,0 35,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Transecto 02 
A 51,9 40,5 5,3 1,3 0,5 0,3 0,3 
B 12,4 13,2 19,8 47,5 6,8 0,1 0,1 
C 39,8 48,3 9,1 1,3 0,7 0,3 0,4 
D 38,3 45,2 13,3 1,8 0,8 0,5 0,2 
E 35,2 40,2 20,4 3,5 0,4 0,2 0,1 
F 34,0 40,9 19,9 4,4 0,4 0,3 0,1 
G 31,0 37,5 23,6 7,0 0,4 0,3 0,1 
H 17,1 18,6 31,1 32,7 0,4 0,0 0,0 
I 16,0 19,4 24,6 38,4 1,4 0,1 0,0 
J 16,6 18,0 20,1 40,5 4,5 0,2 0,0 

Transecto 03 
A 18,8 20,8 28,6 30,9 0,7 0,1 0,0 
B 19,7 23,2 31,6 25,0 0,3 0,1 0,1 
C 23,8 30,2 29,5 15,7 0,6 0,2 0,0 
D 18,4 24,2 30,1 25,7 1,3 0,4 0,1 
E 23,5 27,5 28,6 19,7 0,5 0,1 0,0 
F 28,9 37,5 20,8 9,9 2,2 0,6 0,1 
G 32,2 38,6 22,4 6,2 0,4 0,2 0,1 
H 30,8 40,0 21,9 6,9 0,3 0,1 0,0 
I 28,1 38,9 20,9 10,4 1,4 0,2 0,1 
J 35,3 42,1 18,1 3,7 0,5 0,2 0,1 

Transecto 04 
A 34,4 9,5 3,5 11,2 22,6 16,3 2,4 
B 30,7 6,8 3,0 12,8 26,3 16,6 3,9 
C 42,0 6,4 3,0 10,8 20,6 13,9 3,2 
D 32,5 8,1 3,1 11,7 25,2 15,9 3,4 
E 42,4 8,6 3,1 9,9 20,8 13,0 2,2 
F 36,3 9,4 3,2 10,8 22,3 14,8 3,2 
G 32,9 5,4 3,1 10,6 24,6 19,3 4,1 
H 24,6 8,4 3,3 12,9 28,6 17,6 4,5 
I 33,4 7,4 3,2 10,5 22,5 18,2 4,8 
J 32,3 6,8 3,2 12,8 25,2 16,0 3,6 
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Dados granulométricos de sedimentos 

Tabela 5.  Dados granulométricos de sedimentos das unidades amostrais (UA) das dez parcelas do 
estudo, em porcentagem. 

UA Argila Silte Areia muito fina Areia fina Areia média Areia grossa Areia muito grossa 
Parcela 01 
A 33,2 2,0 6,9 26,3 27,0 3,3 1,3 
B 30,3 8,5 6,5 24,0 25,2 4,2 1,4 
C 27,3 5,7 5,9 26,4 29,4 4,4 0,8 

Parcela 02 
A 3,4 12,6 5,6 36,2 35,9 5,5 0,8 
B 8,5 12,4 5,9 32,3 32,6 7,1 1,2 
C 10,8 14,0 6,6 29,9 31,2 6,0 1,5 

Parcela 03 
A 25,6 16,6 8,6 26,1 19,7 2,9 0,5 
B 24,9 16,0 10,6 25,8 18,5 3,6 0,7 
C 27,2 16,1 11,5 24,5 17,3 2,8 0,6 

Parcela 04 
A 22,2 13,0 9,7 30,0 21,6 2,9 0,6 
B 21,5 13,3 8,7 30,5 22,2 2,9 0,9 
C 20,5 10,3 11,8 32,8 21,2 2,8 0,5 

Parcela 05 
A 14,2 15,2 29,4 38,9 2,0 0,2 0,2 
B 19,1 19,9 32,7 27,3 0,7 0,1 0,1 
C 10,1 10,2 14,2 45,8 19,6 0,2 0,0 

Parcela 06 
A 46,8 42,7 2,8 3,9 3,3 0,6 0,0 
B 55,3 34,2 3,0 4,0 2,8 0,5 0,1 
C 61,5 34,6 1,3 1,1 1,1 0,4 0,1 

Parcela 07 
A 40,8 7,9 4,2 12,2 17,7 10,9 6,3 
B 44,9 7,0 4,9 10,9 17,0 12,0 3,3 
C 45,6 7,6 4,5 10,8 15,9 10,9 4,7 

Parcela 08 
A 43,9 9,7 6,9 16,3 17,2 4,6 1,3 
B 44,8 11,8 6,5 15,7 15,4 4,6 1,3 
C 45,5 10,8 7,0 17,2 15,2 3,4 0,9 

Parcela 09 
A 32,2 31,4 18,3 17,0 0,8 0,2 0,1 
B 46,8 46,7 4,6 1,3 0,5 0,1 0,1 
C 50,8 46,7 1,5 0,6 0,2 0,1 0,1 

Parcela 10 
A 48,0 35,0 10,7 4,5 1,1 0,4 0,2 
B 39,1 42,1 11,8 6,1 0,6 0,2 0,1 
C 23,8 25,6 25,9 21,9 2,4 0,4 0,1 
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Tabela 6.  Dados granulométricos de sedimentos das unidades amostrais (UA) dos quatro transectos 
do estudo, em porcentagem. 

UA Argila Silte Areia muito fina Areia fina Areia média Areia grossa Areia muito grossa 
Transecto 01 
A 56,7 6,4 3,9 9,2 13,5 8,0 2,3 
B 56,8 7,5 3,5 9,1 12,3 7,8 3,0 
C 19,1 8,1 3,6 21,6 34,2 10,1 3,2 
D 49,5 8,6 4,0 10,4 16,5 8,5 2,6 
E 63,1 19,5 2,0 3,3 5,1 4,8 2,3 
F 65,5 26,5 1,1 1,7 2,0 1,3 2,0 
G 69,5 24,9 0,4 0,8 1,3 0,7 2,5 
H 71,9 20,9 0,6 1,3 1,8 1,0 2,4 
I 69,8 24,8 0,3 0,6 0,9 0,8 2,7 
J 66,6 29,4 0,3 0,6 0,8 0,8 1,6 

Transecto 02 
A 26,6 42,2 14,4 14,6 1,6 0,6 0,1 
B 14,4 13,4 18,5 50,3 3,3 0,1 0,0 
C 29,4 41,0 22,2 6,6 0,2 0,1 0,3 
D 7,8 16,0 25,0 48,2 2,7 0,1 0,1 
E 16,1 21,2 18,1 32,6 11,6 0,2 0,1 
F 13,9 16,1 5,6 21,7 42,5 0,2 0,0 
G 18,5 22,0 25,0 33,7 0,7 0,0 0,0 
H 33,4 44,7 16,8 5,0 0,1 0,0 0,0 
I 34,0 46,9 15,3 3,6 0,2 0,0 0,0 
J 41,9 47,0 8,9 2,0 0,2 0,0 0,0 

Transecto 03 
A 28,0 39,2 23,4 9,1 0,2 0,0 0,0 
B 24,5 28,3 31,0 15,9 0,2 0,0 0,0 
C 34,1 48,7 13,6 3,3 0,2 0,1 0,0 
D 30,5 41,9 20,6 6,9 0,2 0,0 0,0 
E 27,3 36,7 24,1 10,9 0,8 0,1 0,0 
F 25,2 42,5 10,6 11,1 9,0 1,3 0,3 
G 26,8 42,6 15,0 10,2 4,7 0,6 0,1 
H 27,4 36,7 23,4 12,0 0,4 0,1 0,0 
I 34,9 47,2 11,7 4,5 1,5 0,3 0,0 
J 27,0 38,9 19,9 10,8 2,9 0,4 0,0 

Transecto 04 
A 52,5 6,0 3,6 9,9 16,4 9,9 1,7 
B 51,1 5,3 3,1 10,3 18,0 10,8 1,4 
C 51,2 5,2 2,9 10,3 17,9 10,7 1,7 
D 50,6 5,6 3,2 10,0 18,3 10,5 1,7 
E 55,5 7,0 3,3 9,8 15,0 8,1 1,3 
F 53,0 6,6 3,1 9,2 16,9 9,7 1,6 
G 53,9 6,7 3,1 8,1 14,8 11,2 2,1 
H 47,9 7,1 3,3 9,8 18,9 10,9 2,1 
I 46,8 6,1 2,9 10,1 19,4 12,3 2,4 
J 45,2 6,9 3,5 11,0 20,2 11,2 1,9 
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Apêndice C – Bioquímica foliar de espécies-alvo do estudo 

Período chuvoso 

Tabela 1.  Dados bioquímicos foliares das espécies-alvo do estudo, coletados no período chuvoso. 
Clorofila a (Cloro a), clorofila b (Cloro a) e carotenoides + xantofilas (Car. + Xant.) em µg/mg, 
antocianina (Antoc.) em ∆/mg, celulose (Celul.) e hemicelulose (Hemicel.) em mg/g, lignina insolúvel 
(Lig. insol.) e água em porcentagem. 

Ind. Cloro a Cloro b Car. + Xant. Antoc. Celul. Hemicel. Lign. insol. Água 

Calophyllum brasiliense (CABR)  

01 0,231 1,402 0,394 0,048 200,5 50,6 40,5 41,9 

02 0,934 0,347 0,757 0,018 211,6 46,7 43,2 43,0 

03 0,212 0,946 0,408 0,034 206,1 58,8 40,5 49,0 

Cedrela fissilis (CEFI) 

01 1,372 0,348 1,242 0,081 181,6 40,6 50,1 37,1 

02 0,795 0,043 0,822 0,082 132,5 34,0 44,5 35,9 

03 0,364 0,023 0,897 0,087 111,3 30,9 46,4 37,6 

Inga vera subsp.  affinis (INVE) 

01 0,950 0,098 0,438 0,251 101,9 42,8 55,7 39,0 

02 0,560 0,041 0,280 0,278 99,7 39,7 67,2 51,0 

03 0,894 0,019 0,487 0,405 105,0 32,4 65,3 29,0 

Qualea grandiflora (QUGR) 

01 0,723 0,596 0,541 0,155 145,5 53,3 196,5 32,0 

02 0,444 0,445 0,211 0,247 86,0 37,0 37,2 37,0 

03 0,806 0,688 0,540 0,085 119,7 44,9 132,8 28,0 

Tabebuia ochracea (TAOC) 

01 4,226 0,729 0,737 0,011 255,9 60,5 25,4 40,8 

02 3,415 0,554 0,709 0,007 314,7 34,8 28,7 37,8 

03 2,287 0,273 0,298 0,009 243,3 56,0 29,7 38,1 
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Período seco 

Tabela 2.  Dados bioquímicos foliares das espécies-alvo do estudo, coletados no período seco. 
Clorofila a (Cloro a), clorofila b (Cloro a) e carotenoides + xantofilas (Car. + Xant.) em µg/mg, 
antocianina (Antoc.) em ∆/mg, celulose (Celul.) e hemicelulose (Hemicel.) em mg/g, lignina insolúvel 
(Lig. insol.) e água em porcentagem. 

Ind. Cloro a Cloro b Car. + Xant. Antoc. Celul. Hemicel. Lign. insol. Água 

Calophyllum brasiliense (CABR)  

01 0,654 0,638 0,341 0,029 211,7 82,2 20,6 29,0 

02 1,017 0,916 0,543 0,037 204,9 80,5 21,1 28,0 

03 1,267 1,076 0,628 0,040 182,1 92,4 19,0 34,0 

Cedrela fissilis (CEFI) 

01 1,090 0,867 0,575 0,125 149,8 98,5 22,3 19,0 

02 0,750 0,537 0,440 0,101 136,7 72,3 23,6 15,0 

03 0,394 0,327 0,356 0,154 173,1 79,0 23,4 25,0 

Inga vera subsp.  affinis (INVE) 

01 1,624 1,095 0,550 0,085 254,4 46,3 19,8 25,7 

02 1,702 1,102 0,706 0,066 213,5 45,6 22,0 27,1 

03 1,537 1,226 0,564 0,081 209,2 52,5 21,6 28,2 

Qualea grandiflora (QUGR) 

01 0,402 0,237 0,255 0,023 169,2 75,3 14,8 32,5 

02 1,040 0,580 0,421 0,096 170,5 72,8 13,6 35,0 

03 0,433 0,427 0,232 0,026 157,5 81,4 16,5 38,2 

Tabebuia ochracea (TAOC) 

01 1,326 0,902 0,476 0,025 190,8 93,8 14,7 9,0 

02 0,847 0,608 0,338 0,034 168,9 91,6 16,0 10,0 

03 0,943 0,659 0,395 0,028 221,5 110,2 15,0 8,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


