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Resumo: O presente estudo tem como finalidade avaliar a potencialidade das imagens SAR (Synthetic Aperture RADAR) do satélite 
Sentinel-1 com dupla polarização (VV/VH) para a identificação de culturas na zona agrícola de Vila Franca de Xira (lezíria e 
mouchões). Ao longo do trabalho é analisado em que medida a utilização de canais adicionais de informação derivada destas 
imagens pode melhorar os resultados obtidos da classificação de imagens do satélite Landsat-8. Para identificar as diferentes 
culturas presentes na zona estudo, utilizaram-se séries temporais das imagens Landsat-8 e Sentinel-1, abrangendo a época de 
crescimento das culturas (de maio a julho de 2015). A informação derivada das imagens do satélite Sentinel-1 consistiu nos 
coeficientes de retrodispersão nas polarizações VV e VH, quocientes entre polarizações e diferenças entre polarizações. Numa 
primeira fase, avaliou-se qual o algoritmo e combinação de parâmetros (óticos e SAR) que permitiram obter os melhores resultados 
na classificação. Foram testados diferentes algoritmos de classificação nomeadamente, Máxima Verosimilhança (ML – Maximum 
Likelihood), Redes Neuronais (NN – Neural Network) e Máquina de Suporte Vetorial (SVM - Support Vector Machine). 
Posteriormente, a partir da combinação e classificador selecionados realizou-se a classificação multitemporal. Os resultados foram 
testados e validados com informação do Sistema de Identificação de Parcelas (SIP) fornecido pelo Instituto de Financiamento da 
Agricultura e Pescas (IFAP). Verificou-se que a adição de informação SAR às bandas espetrais Landsat-8 permitiu melhorar os 
resultados obtidos. A combinação que permitiu obter os melhores resultados foi a junção das bandas Landsat-8 em conjunto com o 
coeficiente de retrodispersão para a polarização VH, utilizando o algoritmo de classificação SVM. A classificação multitemporal desta 
combinação permitiu melhorar resultados, tendo sido obtida uma exatidão global de 94,1%, face aos 90,2% obtidos apenas com as 
bandas correspondentes à data com maior desenvolvimento das culturas, e um coeficiente Kappa de 91,2%. 
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1. Introdução  

Uma das principais áreas de aplicação da Deteção Remota (DR) é a agricultura. Esta ciência oferece um meio eficiente e confiável 
de adquirir a informação requerida para a identificação de culturas, a avaliação do estado das colheitas, a estimativa de 
produtividade, o mapeamento das características do solo e a monitorização de práticas agrícolas (CCRS, 2015).  

A discriminação de culturas é uma etapa crítica para a maioria dos sistemas de monitorização agrícola. A capacidade de identificar 
o tipo de cultura torna possível a estimação da área associada a cada tipo de cultura e obter variáveis estatísticas essenciais para 
o controle de culturas, nomeadamente em áreas subsidiadas, e o fornecimento de dados de entrada para modelos de previsão de 
produção agrícola (Blaes et al., 2005).  

Para a identificação precisa do solo em zonas agrícolas de grandes dimensões são necessárias imagens de DR com alta resolução 
espacial e temporal (Dusseux et al., 2014). Apesar das imagens óticas proporcionarem uma resolução espacial adequada, a 
resolução temporal fica aquém do necessário. A data e frequência de aquisição de imagens são críticas, dado que a identificação 
dos tipos de culturas depende da disponibilidade de imagens em fases específicas do seu ciclo de crescimento, o que nem sempre 
é possível com as imagens óticas devido às suas limitações no que diz respeito à frequência temporal das imagens e à existência 
de cobertura de nuvens. Estas limitações têm vindo a ser ultrapassadas pela utilização conjunta de imagens óticas e RADAR (Radio 
Detection And Ranging), assim como de produtos resultantes da fusão destes dois tipos de imagens (Fonseca e Fernandes, 2004). 

Os sistemas de SAR contrariamente aos sistemas óticos passivos são sistemas ativos RADAR na região das micro-ondas do 
espectro eletromagnético, possuindo a capacidade de observar a superfície terrestre a qualquer altura do dia sob quaisquer 
condições meteorológicas (Forkuor et al., 2014; Jin et al., 2014). Tal, torna os sistemas RADAR altamente viáveis em termos de 
provisão de dados, especialmente durante os períodos em que os sensores óticos falham (Forkuor et al., 2014). Além disso, os 
sinais RADAR são sensíveis às propriedades do solo (humidade e rugosidade) e da vegetação (estrutura e biomassa), 
proporcionando informação adicional dos tipos de cobertura do solo, relativamente à obtida através de imagens óticas (Jin et al., 
2014). 

Devido às vantagens que as imagens SAR proporcionam a aplicações de identificação e monitorização de culturas agrícolas, têm 
surgido diversos estudos que recorrem a séries temporais SAR (Karjalainen et al., 2008; Bargiel e Herrmann, 2011; Iyyappan et al., 
2014; Mirzae et al., 2014; Sonobe et al., 2014) ou a combinação de imagens óticas e SAR (McNairn et al., 2009; Dusseux et al., 
2014; Forkuor et al., 2014) para estes fins. Nestes estudos, com recurso a análises multisensor, têm sido reportadas melhorias 
significativas na exatidão da classificação das diferentes culturas. 

As imagens da missão Sentinel-1 são adquiridas na banda C nos modos de polarização única (HH ou VV) ou dupla (HH/HV ou 
VV/VH) com uma alta resolução espacial e temporal, reunindo diversas características favoráveis à identificação de culturas 
agrícolas. O fato desta imagens serem adquiridas com uma alta resolução espacial e temporal revela-se importante neste tipo de 
aplicações, como referido anteriormente. O modo de dupla polarização VV/VH é mencionado em alguns estudos (McNairn et al., 
2009; Forkuor et al., 2014) como útil na identificação de culturas. Os comprimentos de onda curtos, como é o caso da banda C, são 
comparáveis com a dimensão das folhas e dos caules das culturas de cereais (Karjalainen et al., 2008). Estes comprimentos de 
onda são refletidos a partir do topo da cobertura vegetal e são mais eficientes no reconhecimento de alvos de pequenas dimensões 
(Parker, 2012). 

O principal foco deste estudo é a avaliação da potencialidade das imagens SAR Sentinel-1 para a identificação de culturas na zona 
agrícola de Vila Franca de Xira, através da combinação de informação derivada destas imagens com imagens óticas Landsat-8. 
Para tal, avaliou-se qual o algoritmo, Máxima Verosimilhança (ML – Maximum Likelihood), Redes Neuronais (NN – Neural Network) 
e Máquina de Suporte Vetorial (SVM - Support Vector Machine), e que combinação de parâmetros (óticos e SAR) permitem produzir 
melhores resultados na classificação. Posteriormente, a partir da combinação e classificador selecionados realizou-se a classificação 
multitemporal. Adicionalmente, efetuou-se o estudo da fenologia das culturas através dos coeficientes de retrodispersão e do Índice 
de Vegetação de Diferença Normalizada (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index). 
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2. Metodologia 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo selecionada corresponde à zona da lezíria e Mouchões da freguesia de Vila Franca de Xira (Figura 1) do concelho 
de Vila Franca de Xira do distrito de Lisboa. A freguesia de Vila Franca de Xira possui uma área de 21286 hectares e é constituída 
pela lezíria (1), o mouchão de Alhandra (2), o mouchão das Garças (3), o mouchão do Lombo do Tejo (4), o mouchão da Póvoa (5) 
e uma zona urbana (6) conforme representado na Figura 2.  

 

 

Figura 1 – Área de Estudo Figura 2 – Freguesia de Vila Franca de Xira 

Os solos da lezíria são muito férteis, devido à sazonalidade das cheias que os enriquecem com matéria orgânica. Por consequente, 
a exploração agrícola é intensiva, e as principais culturas são temporárias, e quando é possível procede-se a dois ciclos de cultura 
durante o ano agrícola. Nas culturas temporárias destacam-se as culturas para grão, com especial relevo para as culturas anuais 
de regadio, tais como o trigo, o milho e o arroz. Na lezíria também surge a exploração de culturas industriais, tais como, o tomate e 
cultura de forrageiras, que é associada à exploração pecuária de gado bravio. Nos mouchões existe a presença de pastagens 
(Plural, 2004). 

2.2 Imagens de Deteção Remota 

Tendo em conta o período de estudo (de maio a julho de 2015) selecionaram-se 5 imagens Landsat-8 (25 de maio, 10 de junho, 26 
de junho, 12 de julho e 20 de julho) da zona de Vila Franca de Xira não afetadas por nuvens. Estas imagens são disponibilizadas 
gratuitamente pela USGS (United States Geological Survey), associadas ao sistema de coordenadas WGS84 (World Geodetic 
System 1984) e são corrigidas geometricamente (Roy et al., 2014). Da informação disponibilizada, foram utilizadas as bandas: 2 
(Azul), 3 (Verde), 4 (Vermelho), 5 (Infravermelho Próximo), 6 e 7 (Infravermelho de comprimento de onda curto 1 e 2). As bandas 
utilizadas apresentam uma resolução espacial de 30 m. 
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Adicionalmente, utilizaram-se 12 imagens SLC (Side Look Complex) do modo de aquisição Interferometric Wide Swath Mode (IW) 
da missão Sentinel-1 com dupla polarização VV/VH, disponibilizadas gratuitamente pela European Space Agency (ESA). Estas são 
adquiridas na banda C no modo de dupla polarização VV/VH com uma resolução espacial de 5X20 m, uma largura de faixa de 250 
km e um ângulo de incidência entre 20º e 45º. 

2.3 Métodos Aplicados 

A metodologia aplicada dividiu-se 5 etapas: (1) o processamento das imagens Landsat-8 e Sentinel-1, (2) a integração das imagens 
das duas fontes, (3) o tratamento e seleção dos dados de treino e validação, (4) a classificação das imagens (5) e a validação dos 
resultados obtidos (Figura 3). 

No processamento das imagens Landsat-8, primeiramente selecionou-se uma subárea de cada uma das imagens de forma a limitar 
a zona de estudo. De seguida, procedeu-se à calibração radiométrica das imagens, obtendo-se os valores de refletância espetral 
ao nível do topo da atmosfera para as bandas R, G, B, NIR, SWIR1 e SWIR2 (Mirshra et al., 2014). A partir dos valores de refletância 
das bandas de vermelho e infravermelho calculou-se o NDVI para cada uma das datas (Rouse et al., 1974). Os procedimentos 
referidos realizaram-se recorrendo ao software ENVI 5.1®. 

O processamento das imagens Sentinel-1 concretizou-se através das ferramentas do software Sentinel-1 toolbox 1.1.1®. Segundo 
o procedimento indicado pela ESA (2015), realizou-se a calibração radiométrica σ0 de forma a obter os coeficientes de retrodispersão 
para as polarizações VH e VV, e, de seguida procedeu-se à operação de Deburst e Merge para concatenar os bursts e fundir as 
subfaixas de cada imagem. Após estes dois procedimentos, selecionou-se uma subárea de forma a minimizar o esforço 
computacional. Para tornar o espaçamento do píxel aproximadamente quadrado e atenuar o ruído das imagens aplicaram-se os 
processos de multilooking e um filtro de speckle Lee refinado. Aplicou-se ainda uma correção de terreno Range-Doppler para 
geocodificar as imagens, utilizando o modelo digital de elevação SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Nesta operação os 
dados foram georreferenciados relativamente ao sistema coordenado WGS84 e reamostrados para uma resolução de 15 m através 
de uma interpolação bilinear. Por fim, a partir dos coeficientes de retrodispersão σ0

VH e σ0
VV, calcularam-se o rácio e a diferença 

entre polarizações. 

Após o processamento das imagens óticas e SAR procedeu-se à integração das duas fontes de dados. Em primeiro lugar, 
transformaram-se todas as imagens para o sistema de coordenadas ETRS89/PT-TM06 (European Terrestrial Reference System 
1989/Portugal Transverse Mercator 2006) e uniram-se todas as camadas de informação. Neste processo considerou-se apenas a 
zona comum abrangida pelas camadas das duas fontes e realizou-se a reamostragem dos dados óticos para uma resolução de 15 
m de forma a garantir a compatibilidade com os dados SAR. 

Para a obtenção dos dados de treino e validação utilizou-se a informação do Sistema de identificação de Parcelas (SIP) fornecido 
pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP). Estes foram disponibilizados em formato vetorial no sistema de 
coordenadas Hayford-Gauss Datum 73, tendo sido efetuada a transformação das coordenadas para o sistema ETRS89/PT-TM06. 
A partir desta informação realizou-se um processo de seleção das culturas a estudar, tendo sido escolhidas as mais predominantes 
na zona da lezíria, nomeadamente, o arroz, o milho, o tomate e as pastagens permanentes. Procedeu-se à afinação dos limites das 
parcelas através da informação do NDVI na imagem de 28 de julho, devido a esta data apresentar os valores mais elevados para 
este índice. Após o tratamento da informação do SIP, realizou-se um método de amostragem estratificada aleatória, tendo sido 
divididas 50% das parcelas de cada classe para treino e as restantes 50% para validação. Congalton e Green (2009) sugerem um 
número mínimo de 50 amostras para cada classe para mapas com uma dimensão inferior a 1 milhão de acres e com menos de 12 
classes, que neste caso resultaria num total de 200 amostras para treino e para validação. Contudo, não foi possível associar 50 
amostras a todas as classes devido a certas classes possuírem um número de parcelas inferior a 100, tendo resultado num total de 
174 e 171 amostras de treino e validação, respetivamente. 

De forma a reduzir a confusão entre as diversas culturas e outros tipos de vegetação e ainda melhorar a exatidão da classificação 
(Forkuor, et al. 2014) aplicou-se uma máscara para delimitar apenas as parcelas agrícolas. Foram utilizadas as bandas Landsat-8 
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da data com maior desenvolvimento das culturas segundo o NDVI (28 de julho) e as bandas Sentinel-1 da data mais próxima (29 
de julho), com o objetivo de determinar qual a combinação de parâmetros óticos e SAR (Quadro 1) que proporciona uma melhor 
exatidão na classificação. Para avaliar se a utilização do NDVI era relevante para a melhoria dos resultados foram ainda comparadas 
as combinações (1) e (2) listadas no Quadro 2.Todas as combinações foram testadas recorrendo a três algoritmos de classificação, 
Máxima Verosimilhança, Redes Neuronais e SVM, com o objetivo de verificar qual o classificador que produzia os melhores 
resultados.  

Quadro 1 – Combinações testadas 

Combinação Camadas de informação 

(1) Refletâncias espetrais (R, G, B, NIR, SWIR 1 e SWIR 2) 

(2) Refletâncias espetrais (G,B, SWIR1, SWIR 2) e NDVI 

(3)  Refletâncias espetrais (R, G, B, NIR, SWIR 1 e SWIR 2) e σ0
VH 

(4) Refletâncias espetrais (R, G, B, NIR, SWIR 1 e SWIR 2) e σ0
VV 

(5) Refletâncias espetrais (R, G, B, NIR, SWIR 1 e SWIR 2), σ0
VH e σ0

VV 

(6) Refletâncias espetrais (R, G, B, NIR, SWIR 1 e SWIR 2 e σ0
VH/ σ0

VV 

(7) Refletâncias espetrais (R, G, B, NIR, SWIR 1 e SWIR 2 e σ0
VH - σ0

VV  

(8) Refletâncias espetrais (R, G, B, NIR, SWIR 1 e SWIR 2), σ0
VH/ σ0

VV e σ0
VH - σ0

VV 

 

Para o algoritmo de redes neuronais foi utilizada uma rede de três camadas, uma taxa de treino de 0,2, uma taxa de momento de 
treino de 0, um critério de paragem (erro médio quadrático) de 0,1 e 50 iterações.  

O primeiro passo da aplicação do classificador de SVM foi a segmentação das imagens com base nas camadas das reflectâncias 

espetrais e nos NDVI. Utilizou-se a função kernel RBF com um valor de gamma de 0,091 e estabeleceram-se os parâmetros de 

penalização e o limite de probabilidade a 100 e 0, respetivamente. Foram utilizados parâmetros espetrais (média, mínimo, máximo 
e desvio padrão), de textura (alcance, média, variância e entropia) e de geometria (área, comprimento, compacidade e circularidade). 

Posteriormente, foi realizada a classificação multitemporal através da combinação e algoritmo de classificação que apresentaram 
melhores resultados. 

3. Resultados 

Para validar os resultados obtidos utilizou-se a matriz de confusão, a exatidão do produtor (EP), a exatidão do utilizador (EU), a 
exatidão global (EG) e o coeficiente Kappa. 

No Quadro 3 pode-se verificar a EG e o coeficiente Kappa para cada combinação testada. Relativamente ao algoritmo de Redes 
Neuronais não são apresentados os resultados para as combinações (7) e (8) devido às exatidões obtidas estarem muito aquém 
das esperadas. 

De forma geral, a utilização das bandas SAR permitiu uma melhoria na classificação. A combinação que proporcionou melhores 
resultados foi a (3), que combina as bandas Landsat-8 com o coeficiente de retrodispersão VH, utilizando o algoritmo de classificação 
SVM. Esta apresentou uma EG de 90,2% e um coeficiente Kappa de 85,1 (a negrito no Quadro 2). 

Para a classificação multitemporal obteve-se uma exatidão global de 94,1% e um coeficiente Kappa de 91,2%, verificando-se uma 
melhoria significativa quando comparado com os resultados obtidos através da classificação da imagem com os valores de NDVI 
mais elevados. No Quadro 3 podem-se verificar a matriz de confusão e exatidões do utilizador e produtor para cada cultura. 
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Figura 3 – Fluxograma da metodologia aplicada 

As exatidões do produtor para a generalidade das culturas apresentaram valores acima dos 90%, com exceção da cultura de Milho 
que apresenta um valor de 70,1%, devendo-se à confusão existente entre as culturas de Milho e Tomate. As exatidões do utilizador 
também apresentam valores elevados, sendo o valor menor de 87,6% pertencente à cultura de Tomate. 

Quadro 2 – Exatidão Global e coeficiente Kappa para as combinações testadas. 

Classificador 
Combinação 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ML EG (%) 86,8 85,5 88,0 87,5 87,8 86,7 87,2 87,2 

Kappa (%) 80,5 78,7 82,3 81,5 82,0 80,3 81,0 81,1 

NN EG (%) 87,8 76,3 88,3 80,6 79,9 77,2 - - 

Kappa (%) 82,0 63,1 82,2 70,3 68,3 63,9 - - 

SVM EG (%) 88,6 84,9 90,2 82,9 86,1 83,5 85,0 87,3 

Kappa (%) 82,6 77,3 85,1 73,2 78,6 74,7 77,0 80,7 

 

Quadro 3 – Matriz de Confusão (%), Exatidões do Utilizador e Produtor. 

Classe Arroz Milho Pastagens Permanentes Tomate Total EU (%) 

Arroz  99,6 6,8 0,0 0,1 47,0 97,5 

Milho 0,1 70,1 0,0 2,0 12,4 94,9 

Pastagens Permanentes 0,2 0,4 99,9 0,2 9,7 97,7 

Tomate 0,1 22,7 0,1 97,6 31,0 87,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

EP (%) 99,6 70,1 100,0 97,6   



 

 

7 
 

Na Figura 4 é representada a evolução temporal da exatidão global da classificação multitemporal. Verificou-se uma melhoria na 
exatidão global à medida que foram adicionadas novas imagens ao processo de classificação, sendo que na primeira data obteve-

se uma exatidão de 88,6% e na última data uma exatidão de 94,1%, como referido anteriormente. Na Figura 5 é apresentado o 
mapa de culturas obtido através da classificação multitemporal. 

4. Conclusões 

Perante os resultados obtidos, pode-se afirmar que a integração de dados Sentinel-1 e Landsat-8 permite uma melhoria nos 
resultados obtidos na classificação de culturas. A combinação das bandas óticas e o coeficiente de retrodispersão na polarização 
VH permitiram a melhor exatidão, utilizando o algoritmo de classificação SVM. A classificação multitemporal proporcionou um 
aumento de cerca de 4% na exatidão global obtida, quando comparada com a obtida através da classificação das bandas da data 
com valores de NDVI mais elevados.  
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Figura 4 – Evolução da Exatidão Global da classificação 

multitemporal. 
Figura 5 – Mapa de culturas. 
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