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Abstract. This study test the aerophotogrammetric system UltraCam XP to identify the carbon dioxide sink by
vegetation in an urban area of Águas Claras, DF. This city is one of the biggest areas under construction in a
Latin America. The adopted methodology was the CO2flux spectral model, by Rahman et al. (2000) that
integrate the NDVI and sPRI. The results showed the urban area have much non photosynthetic than active
vegetation. We identify other problem with the geometry of illumination. In shadow areas the results present
high photosynthetic activity and in lighter areas, less activity. This problem is caused by sPRI that measure the
light use efficiency in a photosynthetic process. We stimulate new studies to better understand the urban
vegetation behavior.
Palavras-chave: NDVI, sPRI, Carbon Dioxide Sink, NDVI, sPRI, Sequestro de Dióxido de Carbono.

1. Introdução
A Região Administrativa de Águas Claras, localizada a 20 quilômetros do centro de Brasília,
foi a vigésima região administrativa a ser estabelecida no Distrito Federal do Brasil. Projetada
pelo arquiteto e urbanista Paulo Zimbres, começou a ser construída na década de 1990, sendo
classificada como região administrativa a partir de 2003 por uma Lei Distrital.
A área urbana, objeto do estudo, apresenta uma área de 9,3 km² e apresenta-se com
elevada concentração populacional, com cerca de 60 mil habitantes. Contando com 415
edifícios habitados, 158 em construção e 458 lotes livres, totalizando uma amostragem de
1.031 lotes (constantes do projeto original da cidade), podendo ter prédios de até 28 andares,
caracterizando um dos maiores canteiros de obras existentes da América Latina, segundo o
Informativo sobre Águas Claras de 2009.
A cidade possui um parque com uma área de aproximadamente 0,66 km², com uma
pequena reserva de mata de galeria, que acompanha os pequenos cursos d’água que cruzam o
mesmo, e dois pequenos lagos. O parque possui algumas árvores frutíferas, plantadas por
antigos chacareiros que ali habitavam antes de sua implantação. Recentemente foram
plantadas no parque 1.500 mudas de árvores do Cerrado, que fazem parte do Programa de
Arborização 2009/2010 do Departamento de Parques e Jardins-DPJ da Novacap
(http://www.novacap.df.gov.br).
É importante ressaltar que a falta de arborização gera problemas como a baixa taxa de
evapotranspiração e de interceptação de parte da água da chuva, além do sombreamento do
solo diminuir, consideravelmente, a absorção da radiação solar excessiva que, sendo reemitida
promoveria o aquecimento do ar.
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A
As árvores urbanas
u
são
o eficientes ppara atenuaação do fenô
ômeno das ilhas de calor e para a
reduçção do caloor global. Um
ma árvore pplantada na cidade sequestra CO2, além dos seus
s
efeitoss
de liiberar vapoor d’água na transpirração, prod
duz sombreeamento e reduz a temperatura
t
a
ambiiente (Huanng et al., 199
92) (Figura 1).

F
Figura
1 – Papel
P
do ver
erde urbano.. Adaptada de
d Huang et al., 1992.
O presente estudo vissa testar a potencialid
dade das aeerofotografi
fias digitais do sensorr
UltraaCam XP para identiificar as vvariações dee intensidaade da veggetação, po
or meio doo
mapeeamento doo fluxo de CO
C 2 utilizanndo o modeelo proposto
o por Rahm
man et al. (2
2000). Paraa
tal, uutilizou-se a área urban
na da Regiãoo Administrrativa de Ág
guas Claras..
2. M
Material e Métodos
M
A área urbbana da Região
R
Adm
ministrativaa de Águaas Claras (Figura 2)) teve seuu
levanntamento aeerofotogram
métrico reallizado em agosto de 2009 com resolução espacial dee
0,25m
m. Essas ceenas foram cedidas
c
grattuitamente Terracap,
T
a contratantee do voo.
A partir do mosaico
m
orttoretificado das aerofottos 135 e 15
51 foram deesmembradaas as quatroo
banddas do sensoor UltraCam
m XP. A tabeela 1 apreseenta os dado
os do sensorr.
Tabela 1 – Caraccterísticas do
d sensor UlltraCam XPP
Resoolução espaacial
Atéé 0,02m
Resoolução radioométrica
1 6 bits
Resoolução espeectral
Intervalo espectral (n
nm)
Pan
3880 - 720
Azul
4000 - 600
Banda
Verde
4880 - 700
Vermelhho
5880 - 720
NIR
6880 - 990
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F
Figura 2 – Localização
L
da área de estudo, a árrea urbana de
d Águas Cllaras destaccada em
vermelh
ho.
C
Com a cenna selecionaadas adotouu-se o pro
ocedimento de determ
minação do Índice dee
Vegeetação por Diferença Normalizadda (NDVI) (ROUSE et
e al., 19733), que visaa mapear a
relaçção existentte entre a ab
bsorção de radiação para
p
a fotossíntese na ffaixa do veermelho e o
pico da reflectâância que a vegetação apresenta na
n faixa do
o Infraverme
melho próxim
mo, com ass
banddas 3 e 4 (Eqquação 1).

Banda 4 − Banda 3
(Eq.1))
Banda 4 + Banda 3
P
Para gerar o Índice de Reflectânciia Fotoquím
mica (PRI) (GAMON eet al., 1997
7) (Equaçãoo
2), quue mede a relação
r
exisstente entre o pico de reeflectância da
d vegetaçãão na região
o do verde e
a abbsorção da radiação na faixa ddo azul, foram
f
utilizzadas as bbandas 1 e 2. Essess
proceedimentos foram
f
realizzados por m
meio do mód
dulo transform > NDVII do Envi.
NDVI =

B
Banda 1 − Baanda 2
(Eq.2))
B
Banda 1 + Baanda 2
A fim de se
s reescalo
onar os vallores PRI para
p
valorees positivoss (sPRI) adotou-se
a
o
proceedimento deescrito pela equação 3.
PRI =

P
PRI + 1
2
P
Para gerar o CO2flux reealizou-se a multiplicaçção de sPRI pelo NDVII.
sPRI =

(Eq.3))

CO 2fluxx = sPRI x NDVI
N

(Eq.4))
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A
Após a deterrminação do
o índice CO
O2flux, utilizzou-se o hisstograma viisando sepaarar as áreass
fotosssinteticameente ativas das não atiivas e para a visualização da ativvidade fotosssintética, o
resulltado do moodelo CO2flu
ux foi fatiaddo utilizand
do o módulo
o Density Sllice do Envii.
2
F
Finalmente, para calcu
ular as áreeas, em km
m , de cad
da uma dass faixas seegmentadass
expoortaram-se os
o intervaloss por meio ddo módulo Band
B
Thresshould to RO
OI.
3. Reesultados e Discussão
C
Como já foii ressaltado, as aerofottos digitais foram obtid
das no mêss de agosto de 2009, o
que nnormalmentte representta o períodoo mais críticco em termo
os de umidaade no Distrrito Federal..
Porém
m, o ano dee 2009 apresentou um m
mês de abriil atípico co
omo pode see observar na
n Figura 3,,
pois a expectatiiva era de um
u montantte de precip
pitação da ordem
o
de 1000 mm, porrém choveuu
m a mais.
cercaa de 250 mm

F
Figura 3 – Comportame
C
ento sazonaal da precipiitação no DF
F para o anoo de 2009 e para as
Normais
N
Cl imatológicaas. Fonte: IN
NMET.
Isso acabou reduzindo o déficit doo mês de ago
osto, para algo
a
entornoo de 40 mm (Figura 4)..
Além
m disso, o mês
m de agosto apresenntou precipiitação da orrdem de 500 mm. Com
mo a água é
fatorr limitante para
p os estraatos não lennhosos, norm
malmente a gramínea aacaba por ap
presentar-see
norm
malmente reessecada, o que reduzz sua respo
osta fotossin
ntética. Já aas áreas co
om estratoss
arbórreos apreseentam-se mais
m
fotosssinteticamen
nte ativas, pois não apresentam grandess
probllemas com o déficit híd
drico. Isso ppode ser perrcebido no resultado
r
dee NDVI (Figura 5).

Figura 4 – Balanço hídrico para a Estação Brasília
B
do INMET
I
parra o ano de 2009.
2
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Figurra 5 – Resulltado de ND
DVI.
A
As áreas maais claras rep
presentam o estrato arb
bustivo e arrbóreo e as m
maiores con
ncentraçõess
dessees valores maiores
m
ocorrem associiadas às maatas de galerria que tem cursos d’ág
gua pereness
assocciados.
O PRI é um
m índice qu
ue mede o uuso eficiente da luz no
n processoo de fotossín
ntese e seuu
reesccalonamentoo para valores positivoos pode ser visualizado
o na Figuraa 6. Onde a luz é maiss
eficieente para a fotossíntesee, mais escuuro fica na imagem.
i
O NDVI medde uma refleectância em
m
relaçção a uma absorção. O PRI m
mede o con
ntrário, um
ma absorçãoo em relaçção a umaa
reflecctância. Noota-se que a sombra gerrada pelos prédios
p
se deestaca por aaparecerem mais clarass
e orieentadas no sentido NE-SW, deviddo à geomettria de iluminação. Esssa luz baixa quantidadee
de luuz não é eficciente para a fotossínte se.

Figuraa 6 – Resulttado de sPR
RI.
C
Como destaacam Rahm
man et al. (2000) a multiplicaçã
m
ão de NDV
VI pelo sPRI permitee
espaccializar o flluxo de CO2, chamadoo por esses autores
a
de CO
C 2flux (Fiigura 7). Essse dado foii
fatiaddo em cinco classes, sendo a prim
meira agrup
pando todoss os pixels qque, teoricaamente, nãoo
realizzam atividaade fotossin
ntética (VN
NFA - veg
getação não
o fotossinteeticamente ativa) e ass
demaais, represeentando as diferentess gradaçõess dessa atiividade (V
VFA - vegeetação nãoo
fotosssinteticameente ativa).
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Figura 7 – Resultad
do de CO2fllux.
U
Utilizou-se o histogram
ma da imageem para deteerminar, por meio das duas modas existentess
as árreas dísparess em termoss de fotossínntese (Figurra 8).

Figuura 8 – Histoograma da imagem
i
CO
O2flux, com destaque para a linha vvermelha qu
ue separa a
VNFA da VFA.
A VNFA vaariou de -0,81 a 0,025;; a com maais baixa atividade variiou de 0,025 a 0,2527,,
repreesentada pellas gramíneeas na cor am
marela claro; de 0,2527 a 0,4805 a mais baix
xa atividadee
de inndivíduos leenhosos (am
marelo escuuro); seguida da faixa intermediár
i
ria de 0,480
05 a 0,70822
para árvores e arbustos
a
(veerde escuro)); e, finalm
mente, de 0,7
7082 a 0,94446 para os indivíduoss
mais ativos em termos de fotossíntesee (verde claaro). A prim
meira classee VFA apressentou umaa
área de 3,91 km
m²; a segunda, 0,30 km²²; a terceira,, 0,06 km² e a mais fotoossinteticam
mente ativa,,
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com 0,01 km². Isso
I
demonstra o baixoo grau de arrborização urbana
u
em Á
Águas Clarras, ou seja,,
numaa área de 9,3
9 km², 4,28 km² reppresentam VFA,
V
ou 46
6,0% da árrea urbana, sendo quee
dessees, 91% é grramínea, qu
ue desempennha pouco os
o papéis saalientados nna figura 1.
O
Outro aspecto importan
nte é que a vegetação escolhida
e
no
o paisagism
mo de grand
de parte doss
jardinns dos préddios apresen
nta baixos vvalores de CO
C 2flux. Isso se tornaa evidente na
n Figura 9,,
que ddestaca a diferença
d
daa árvore (seeta amarela)) que aparecem em am
marelo e verrde escuross
para as palmeirras (seta vermelha) noo jardim do prédio quee apresentam
am resposta igual à dee
míneas (amaarelo claro).
gram

Legennda da Imagem
m CO2flux
-0.77121 a 0.0250 – Preto
0.02250 a 0.2527 – Amarelo
0.25527 a 0.4805 – Amarelo 3
0.48805 a 0.7082 – Verde 3
0.70082 a 0.9359 – Verde

Figgura 9 – Desstaque da im
magem de CO
C 2flux e daa aerofotos em RGB.
A câmera UltraCam XP apressentou um problema com relaação à lum
minosidadee
exem
mplicado naa Figura 10.. O ponto 11, que é um
m gramado, há diferençça na determ
minação dee
CO2fflux, em rellação às áreeas iluminadda e com so
ombra. A árrea com som
mbra aparen
nta ter umaa
atividdade fotossintética mu
uito mais atiiva que na faixa
f
ilumin
nada. Já no ponto 2, qu
ue aparentaa
ser uuma quadrra de cimeento pintadda de verd
de, a partee iluminadaa não é considerada
c
a
fotosssinteticameente ativa, mas
m na som
mbra algun
ns pontos sãão considerrados. Isso é devido à
preseença do sP
PRI na com
mposição ddo CO2flux
x, que con
nforme salieentado antteriormente,,
apressenta seus maiores
m
valo
ores associaados à somb
bra dos préd
dios. Esse tiipo de efeito
o ainda nãoo
haviaa sido detecctado, pois o PRI e seuu reescalonaamento foraam testados em sensorees de médiaa
e baiixa resoluçãão espacial.. Com um ssensor que pode obter pixels com
m resolução
o de 0,02 m
esse tipo de “im
mprecisão” decorrente
d
ddo maior dettalhamento espacial eraa esperado.

1057

Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba, PR, Brasil, 30 de abril a 05 de maio de 2011, INPE p.1058

1

2

Figura 10 – Análise da geometria de iluminação sobre a determinação do CO2flux.
4. Conclusões
O presente estudo permitiu inferir o quanto a especulação imobiliária tem interferido no
verde urbano da Região Administrativa de Águas Claras.
O modelo de Rahman et al. (2000) mostrou-se eficiente para medir o comportamento
fotossintético da vegetação nas diferentes faixas.
A câmera UltraCam XP, apesar dos problemas salientados, mostrou-se uma ferramenta
poderosa para esse tipo de modelagem espectral.
Novos estudos devem ser incentivados para que as autoridades competentes fiquem
atentas à necessidade da preservação de elementos de qualidade ambiental urbana como um
dos aspectos importantes das políticas públicas para áreas em expansão, como Águas Claras.
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