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O sensoriamento remoto hiperespectral, possibilita que cada pixel de uma 
imagem tenha o registro detalhado do espectro de reflectância, permitindo a 
identificação das variações de composição dos materiais. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a possibilidade de distinguir as rochas ácidas e básicas 
da Formação Serra Geral, na região vitivinícola Serra Gaúcha no Estado do 
Rio Grande do Sul, por meio de técnicas de sensoriamento remoto 
hiperespectral orbital, buscando contribuir para caracterização de áreas de 
indicação geográfica vitivinícola. Na área de estudo, que corresponde a uma 
cena do sensor Hyperion, foram visitados 83 pontos no campo para o 
reconhecimento das variações litológicas da região, e identificação de locais 
que serviram de referência para o processamento da imagem. A imagem 
Hyperion foi pré-processada, permitindo a extração de espectros que se 
mostraram semelhantes aos da biblioteca espectral ASTER 2.0. Foi possível 
distinguir os dois litotipos pela análise visual dos espectros, principalmente 
em função das rochas ácidas apresentarem maior percentual de 
reflectância. A ferramenta SAM apresentou significativos resultados no 
processo de classificação da imagem, com acerto superior a 85% nas áreas 
de controle, sendo distinguidos os dois tipos de rocha. Apesar da grande 
cobertura vegetal da região, que é uma limitação natural, a imagem 
Hyperion apresenta potencial para contribuir com o mapeamento geológico 
regional, auxiliando o setor agrícola na caracterização de áreas de indicação 
geográfica vitivinícola. 
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