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RESUMO 

q entendimento detalhado quanto as rela,ões 
entre variaveis espectrais e variaveis agronômicas de uma 
c�ltura tem sido uma das mais perseguidas metas do 
sensoriamento remoto multiespectral agrícola nos .últimos 
vinte anos. Isto por9ue, a partir deste conhecimento, poder
se-á estimar, via dados multiespectrais, os,parâmetros.das 
culturas relacionados com as suas condi,5es; estes dados, 
por sua vez, poderão, subseqlientemente, servir como dados de 
entrada para il modelos de crescimento e de produtividade 
agrícola já •existentes. Este trab�lho objetivou trazer 
subsídios e respostas para questões referentes ao 
estabelecimento das relatões entre os parâmetros espectrais 
e os a g r o n ô mi c os ; em que ---ní v--e-l-------ijt:!---s-ig ri-1-fi c:rnc i a t a i s 
rel�,ões ocorrem; quais são os fundamentos físicos e

fisiológicos para elas e quais são as faixas espectrais 
portadQras do maior conteúdo de informa�ões agronômicas, 
entre outros - aspectos. As culturas estudadas foram o trig&
(Triticum aestivum,l.) e o feijão (Phaseolus vulgaris,L.);
os parâmetros agronômicos foram: a Altura Média <AM), o
Número de Folhas Verdes/Planta <FV), o Peso de Matéria
Seca/Planta (PS), a Porcentagem de Cobertura Vegetal (COV),
o Teor de Umidade <TU), o Índice de Área Foliar <IAF>, a
Fitomassa <FIT), o Rendimento Estimado <RE) e o Rendimento
Declarado (RD), cujos dados foram coletados durante o ciclo
de inverno de 1987 de 55 áreas irrigadas de trigo e de
feijão na região de Barretos/Guaíra (SP); as variaveis
espectrais foram obtidas em dois níveis de coleta: (a) no
nível de satélite, foram extraídos os níveis de cin�a das
seis bandas refletivas (duas datas de passagem) do
TM/Landsat, os quais foram transformados para valores de
ret'lectâncias - com os dados das bandas TM3 <vermelho) e TM4
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(infravermelho próximo) foram obtidas três índices 
espectrais de vegeta�ão: a Razão Simples (RRS), a Diferença 
Normalizada (RND> e a Índice de Vegetação Transformado 
<RTV); (b) no nível de campa, foram executadas campanhas de 
espectroscopia "in situ" (400 a 1100 nm), cujos dados de 
reflectância permitiram a simula,ão das quatro primeiras 
bandas do TM/Landsat-5 e, a partir delas, foram obtidas os 
mesmos três índices espectrais de vegeta�ão (RRS, RND e

RTV). Assim, inicialmente foram realizadas análises gráficas 
em que se verificam os comportamentos de sete variaveis 
agron8micas e das variáveis espectrais obtidas via satélite 
e via espectroscopia de campo, durante os ciclos agrícolas 
das duas culturas; em seguida, são executadas análises 
estatísticas de correla,ão e de regressão, segundo os 
modelas linear, logarítmico e exponencial, visando verificar 
o tipo, a intensidade e a significincia das re1a,5es entre
os dois tipas de variáveis estudadas. Entre as conclusões
obtidas, as principais foram as seguintes: (a) os padrões de
resposta espectral associados às características agronômicas
dos dosséis do trigo e do feijão seguem tendências 
significativamente interrelacionadas; (b) as bandas 
espectrais do vermelho e do infravermelho próximo são as que 
portam maior contetldo de informa,ões acerca das condições 
agronômicas dos dosséis vegetais do trigo e do feijão, sendo 
que os três índices de vegetação foram também excelentes 
descritores d�quelas condi,ões; (c) existem fases do ciclo 
agrícola em que as rela,ões entre as variáveis agron8micas e 
as espectrais são significativamente maiores, devendo 
localizarem-se após o evento da emergência espectral e indo 
até antes da senescência foliar: (d) os tipos de 
relacionamentos entre as var1aveis agronômicas e as 
espectrais apresentaram predomínio das rela,ães 
curvilineares descritas por modelos logarítmicos e 
exponenciais; (e) houve marcada colinearidade entre os três 
índices de vegeta,ão utilizados, o que faz com que não se 
indique a sua utilização conjunta; (f) no caso do feijão, 
não houve rela,ão entre RE/RD e variáveis espectrais; no 
caso do trigo, as bandas TH3 e TH4, bem como os índices RND 
e RTV apresentaram correla,ões significativas com o 
Rendimento Declarado, porém nenhuma correla,ão com o 
Rendimento Estimado. Dadas as potencialidades e as vantagens 
do entendimento das rela,ões pesquisadas, recomenda-se que 
seja dada continuidade a esta linha de pesquisas, tendo-se 
ind�cado algumas sugestões para futuras investiga,ães. 
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SUMMARY 

The detailed understanding about the 
relationships between agronomic and spectral variables of 
some main crops has been one of the most pursued goals of 
agricultural remate sensing in the 1ast 20 �ears. From this 
knowledge, one would be able to estimate crop variables and 
crop conditions; in the other hand those variables would be 
input for growth/�ield existing mode1s. In this wa�, the 
objectives of this work were to give subsidies and responses 
to some questions such as: how are the relationships between 
some agronomic and spectral parameters?, which is the 
significance level of these relationships? what are the 
ph�sical and ph�siologica1 bases for these relationships? 
what are the spectral bands with more agricu1tura1 
information content? and so on. The studied cultures were 
wheat (Triticum aestivum, L.) and bean (Phaseolus vu19aris, 
L.>; the agronomic parameters were: Average Height; Number 
of Green Leafs/plant; Dr� Matter Weight/plant; Percent Soil 
Cover; Moisture Content; Green Leaf Area Index; Ph�tomass; 
Estimated Yield and Declared Yield. These data were colleted 
in 198i winter c�cle from 55 irrigated areas of wheat and 
bean at Barretos/Guaíra region (São Paulo State); spectral 
data were colleted in two levels: (a) the satellite level -
the digital numbers from the six reflective TM/Landsat bands 
<two passages dates) were extracted and transformed to 
reflectance values; TM3 (red) and TM4 <near infrared)' values 
were ratioed to obtain thre·e spectral vegetation índices: 
Simple Ratio <RRS), Normalized Difference <RND) and 
Transformed Vegetation Index <RTV); (b) the "in situ" leve1-
field spectroscop� (400 to 1100 nm) provided reflectance 
data which enabled TM1, 2, 3, 4 bands simulation and the 
obtainment of RRS, RND and RTV spectral vegetation índices. 
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Initiall� graphic anal�ses showed the behavior of seven 
agronomic and nine spectral variables during wheat and bean 
bielogie c�cles; after this, correlation and regression 
statistical anal�ses (linear, logaritmic and exponential 
models) were made to verif� the intesit� and the 
significance of the agronomic x spectral variables 
relationships. Some of the main conclusions were: (a) there 
are significative interrelationships between spectral and 
agronomic response patterns (for both wheat and bean); (b) 
red and infrared bands, and the vegetation índices <RRS, 
RND, RTV) were the spectral parameters with more canop� 
information content and the� are excellent spectral 
descriptors of canop� conditions; (e) the phases after
spectral emergence until before the foliar senescence are, 
probabl�, the best for the relationships between agronomic 
and spectral variables; (d) these relationships were
predominantel� curvilinears <logarithmic and exponential 
models); (e) the studied vegetation indicas were 
significantl� intercorrelated and, in this wa�, it is not 
indicated that the� are used the three joined in the same 
work; (f) for bean there wasn't correlation between Yield 
<Estimated or Declared) and spectral variables; for wheat, 
TM3, TM4, RND .and RTV showed significant correlations with 
Declared Yield. It is recomended the continuit� of this t�pe 
of investigations and some suggestions for future research 
are presented. 



1 - INTRODUCÃO 

Os dados multiespectrais de sensoriamento 
remoto vêm sendo explorados mais profundamente a partir da 
década de 60, com os avan,os da era espacial, tendo-se 
então, vislumbrado inumeras potencialidades. Inclusive a de 
se utilizar a energia eletromagnética como um eficiente e 
rápido veiculo de informa,ão sobre os alvos da superfície 
terrestre, detectâvel por sensores remotos e interpretável 
para diversos fins par especialistas. 

Uma importante meta . da pesquisa em 
sensoriamento remoto agrícola é estimar espectralmente 
variáveis de culturas relacionadas com as condi,ães delas, 
variáveis estas que poderão, subseqUentemente, servir de 
dados de entrada para modelos de crescimento e de 
produtividade agrícola. 

Atualmente, existem modelos de crescimento/ 
produtividade para as principais culturas, baseados em dados 
meteorológicos (ex.: temperatura máxima/mínima, umidade do 
ar, etc); porém são dados pontuais e de coleta trabalhosa. 
Além disso, não levam em consideração condicões do solo, 
pragas, doenças, seca, granizo, nematóides, nutrientes, etc. 

Os dados espectrais, segundo WIEGAND (1984), 
podem suprir 
ineficadores das 
agrícolas, para 
forma pontual), 
e guias para 
referidos. 

esta carência e servir como excelentes 
condi,ões gerais de vigor das culturas 
áreas grandes e contínuas (e não apenas de 

podendo servir também, como dados de entrada 
melhorar o desempenho dos modelos acima 

e neste contexto que se insere a presente 
pesquisa, ou seja, assume-se a hipótese de que var1aveis 
espectrais e var1aveis agronômicas guardam íntimas rela,ões 
entre si e, desta maneira, os parâmetros espectrais podem 
ser utilizados, quando manipulados de maneira conveniente, 
como descritores das condições gerais de vigor e de 
desenvolvimento das culturas do feijão e do trigo. 

Assim, com este trabalho objetivd-se trazer 
subsídios e r.espostas para questões relacionadas a se 
determinar como são, efetivamente, as relações entre os 
parâmetros espectrais e os agronômicos, em que nível de 
significância elas ocorrem, quais são os fundamentos físicos 
e fisiológicos para elas, quais são as faixas espectrais 
portadoras do maior conteúdo de informa,ões agronômicas, bem 
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como ordenar e enfeixar conhecimentos dentro desta linha de 

pesquisa, bem como ordenar e enfeixar conhecimentos dentro 

desta linha de pesquisa. 
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2 0 BEVISIO DE LITERATURA 

2.1. Contexto Teórieo do Sensoriamento Remoto Agrícola 

O Sensoriamento Remoto, nas moldes como é 
concebido atualmente pela Sociedade Americana de 

Fotogrametrias é definido como a obtenç:ão de 1nforma�ões 
sobre propriedades de objetos ou de fenômenos através de 
dispositivos de registro que n�o esteja- em contato fisico 
com tais objetos ou fenômenos em estudo. Consiste na 
uti1iza�ão, à distância (a partir de aviões, espa�onaves ou 
navios, p.ex.)� de equipamentos capa2es de coletar 
i·n forma(; ões ambientais, tais como med í ç:Ões d e e ampos 
magnéticos, radia�ão eletromagnética <REH) ou ainda energia 
acústica <REEVES9 1975). 

Conforme KOFFLER (1982), o termo 
"sensoriamento remoto" resultou da evoluc:ão da habilidade do 
homem de observar, em regiões do espectro eletromagnético, 
além da faixa da visao humana e da sensibilidade 
-fotográfica� através de imageadores no infravermelho termal, 
nas microondas e outros. Completando-se o quadro com � 
advento das plataformas espaciaiss o "sensoriamento remoto" 
surge como expressão mais abrangente do que o tradicional 
"levantamento aerof'otográfico". O autor frisa ainda que 
começa-se a usar o termo "imagem'' em substitui�ão a 
"-fotografia" e "análise de imagens" ao invés de 
"f'otointerpretac:ão". 

O sensoriamento na regiio espectral 
compreendida entre o visível e o infravermelho médio (400/a 
3000 nm> é baseado em medi�ães remotas da radia�ão 
eletromagnética (REM) refletida pelos alvos da superfície 
terrestre. Assim3 as informações coletadas são interpretadas 
a partir do pressuposto de que diferentes alvos apresentam 
comportamentos espectrais característicos. 

Considera-se essencial para um uso otimizado 
das técnicas de sensoriamento remoto que se tenha um bom 
entendimento da maneira pela qual a REM é coletada, como 
este processo depende das propriedades físicas do objeto 
refletor e da radia�io incidente, sem desconsiderar a 
influência da atmosfera terrestre, do ambiente e da 
geometria de observa�ão. 

Suponha-ses então� que a radiação refletida 
Por uma cultura esteja sendo detectada por um sensor remoto 
instalado num avião ou num satélite. Dado que normalmente a 
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detecção ocorre dentro dos limites de um determinado ângulo 
sólido, sob um ângulo variável de observação, considera-se 
que a radiância seja a unidade física quantificativa 
adequada. 

A radiância 11eectral é definida como sendo a
potência radiativa emanada por uma unidade de área 
refletiva, projetada na direção de observa,ão por unidade de 
ângulo sólido e por unidade de comprimento de onda; assim, a 
radiância geralmente é expressa em mW.cm-e.sr-�.µm-�. 

BUNNIK (1978) explica que, sendo uma função da 
geometria de observação e das propriedades de espalhamento e 
de absorção da atmosfera terrestre (a qual atua como um meio 
de transferência entre a cultura sob observação e o sensor), 
a radiância espectral detectada é dada pela equa,ão: 

onde: 

Lp (0 o,0s,w,A,h,t) (Eq. 1) 

LA
= radiância aparente detectada pelo sensor remoto; 

Lx = radiância intrínseca da cultura, no nível local; 

T = transmitância através da atmosfera; 

Lp= radiância atmosférica de percurso; 

A = parâmetro geral 
atmosfera;

representando o estado da 

h = distância entre o sensor e a superfície terrestre; 

0o= ângulo zenital de observação;

0s= ângulo zenital solar; 

w = ângulo azimutal entre a direção de observação e a 

À = comprimento de onda; 

t = tempo. 

A Figura 1 ilustra os vários aspectos de 
geometria da reflexão b·idirecional da superfície terrestre, 
quando se utiliza um sistema imageador aerotransportado em 
sensoriamento remoto. 



Sabe-se que a radiância medida por um sensor 
remoto difere da radiância intrínseca do objeto em estudo, 
devido a efeitos de absor�ão e de espalhamento causados por 
aerossóis, gases e moléculas d'água da atmosfera, 
confundindo as características espectrais dos alvos 
presentes numa imagem digital orbital, por exemplo. 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

�(J- soe

'i 

( 

Figura 1 - Aspectos geométricos da detec�ão da radia�ão 
magnética com um sensor remoto aerotransportado 
(Adaptado de BUNNIK, 1978). 

O espalhamento atmosférico possui um efeito 
aditivo sobre os valores de radiância que chegam ao sensor, 
obedecendo a uma rela�ão em que o efeito é inversamente 
proporcional à quarta potência do comprimento de onda 
(princípio do espalhamento de Ra�leigh). Desta maneira, é 
explicável o porquê de faixas espectrais de menores 
comprimentos de onda de um imageador multiespectral (banda 1 
do TM/Landsat, p.ex.) serem bem mais afetadas que as de 
bandas correspondentes a comprimentos de onda maiores. 

Quanto ao efeito de absorção atmosférica, este 
reflete-se na subtração de valores de brilho para os 
comprimentos de onda maiores (infravermelho) por causa da 
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absor�ão da energia eletromagnética pelas moléculas d'âgua, 
nestas regiões da espectro. 

É reconhecidamente bastante difícil a coleta 
dos parâmetros que caracterizam o estado da atmosfera sabre 
uma determinada área, num determinada momento, de forma 
rigorosamente exata. 

Tratando-se de sensoriamento remoto o�bital, 
estes parâmetros atmosféricos deveriam, a rigor, ser 
coletados para uma determinada área de interesse na mesma 
hora em que o satélite adquire a cena, através de 
equipamentos de radiossondagem. Então, estes dados seriam 
utilizados em modelos numéricos computacionais de corre�ão 
atmosférica como o LOWTRAN VI (KNEIZYS et alii, 1983), por 
exemplo. Tais procedimentos são considerados custosos e 
estão ainda em desenvolvimento. 

Desta maneira, tentando contornar estas 
dificuldades de forma satisfatória, algumas técnicas 
operacionais semi-emp1r1cas de corre�ão atmosférica sobre 
dados sensoriados orbitalmente foram desenvolvidas, entre as 
quais tem sido muito utilizado o procedimento descrito por 
SCHOWENGERDT (1983). 

Neste método de corre,ão atmosférica, a água 
límpida é tomada como referência, dado que sua reflectância 
é praticamente zero na região do infravermelho refletido. 
Como afirma MENEZES (1986), ajustes para absor�ões 
atmosféricas são difíceis de se determinar porque a 
atmosfera é muito variável na quantidade de vapor d'água, 
tamanho das moléculas, etc. O que se faz, então, é tentar 
eliminar o efeito da radiância adicionada pelo espalhamento 
atmosférico. Para isto, basta determinar os valores digitais 
ou níveis de cinza dos alvos que deveriam, por princípio, 
ter valores zero de reflectância e, na imagem em estudo, são 
maiores que zero devido à contribu�ão atmosférica. Em 
seguida, estes valores •ão subtraídos para todos os pixels 
.da referida imagem, em todas as bandas. 

Quando se 
quantitativa dos dados 
interferência atmosférica 
negligenciada, se se deseja 

necessita de uma análise 
sensoriados remotamente, a 

usualmente não deve ser 
exatidão (MALILA, 1972). 

As informa�ões deduzidas a partir da radiância 
medida, conforme expõe BUNNIK <1978), são dadas pela 
radiância intrínseca da superfície <Lz). Esta radiância 
depende da radiância global incidente e das propriedades de 
reflectância do objeto em questão. Considerando uma 
superfície de espalhamento difuso ideal <lambertiana), a 
seguinte defini�ão pode ser introduzida: 



L :r. (0 o, 0s, iJ;, A, À, t ) = 111T • r < 0o, 0 s, iJ; , À ) • E ( 0 s, A, À, t ) 

onde: 

r = reflectância direcional espectral; 

E =  irradiância espectral (global) hemisférica; 

L:c,0 o, 0s,iJ;,A, À,t = definidos após a Eq. 1. 

A irradiância é constitu'ida de dois 
componentes: um que emana da radiância solar direta e outro 
dado pela radia�ão difusa do céu. A irradiância é 
determinada principalmente pe1o ângulo 2enital solar (0 s), 
pelas condi,ões meteorológicas, pela distribui,ão das 
nuvens, pelo estado da atmosfera e é dependente do 
comprimento de onda, bem como de varia,ões diurnas. 

O coeficiente de reflectância (r) contém a 
informa,ão espectral real sobre o objeto observado. Sabe-se 
que, na realidade, os dosséis de vegeta,ão não atuam como 
refletores lambertianos, uma vez que as reflectâncias das 
culturas, p.ex., dependem da dire,ão de observa,ão. Além 
disso, tais reflectâncias variam com o crescimento 
vegetativo, com os tipos de manejes culturais e com 
influências ecológicas. 

Pode-se considerar que um dossel de vegeta�ão 
é constituído por elementos de espalhamento muito grandes em 
compara�ão com os comprimentos de onda da radia,ão de 
interesse, tendo como fundo a superfície do solo. A radia,ão 
incidente será espalhada por componentes das plantas, como 
as folhas, as hastes, as flores, etc. e, desta maneira, uma 
parte desta radia,ão espalhada deixará o dossel na dire�ão 
para cima. Se, como na Figura 2, um dossel é observado sob o

ângulo zenital o, com um sensor de ângulo sólido de visada 
Wo, uma quantidade de potincia radiativa Po<Ao,0o,À), 
emanando da área Ao atinge a abertura do sistema sensor e e

captada pelo detector. Esta potência origina-se das 
componentes do dossel e da fra,ão do solo vista diretamente 
pela abertura do sistema sensor. 

Assume-se que, na maioria dos casos, as folhas 
do dossel sejam os e�ementos refletores dominantes, em 
compara,ão com o restante dos componentes da planta. Sob luz 
solar direta, as folhas irradiadas diretamente ou uma parte 
delas que estejam na porção mais superficial do dosse1 e, 
ainda, no caso de cobertura incompleta do solo, uma parte do 
solo sob iluminação direta, são observados. Além disso, o 



campo de visada também é preenchido pelos elementos de 
folhas e de solos sob sombra. 

O perfil do fluxo radiante dentro do dossel é 
determinado pela distribui,ão espacial das folhas e pelas 
suas propriedades de reflectância e de transmitância para a 
REM, como funi;::ão do comprimento de onda e, também, da 
ref1ectância espectral do solo de fundo. A quantidade de 
sombra presente dentro do dossel está relacionada ao ângulo 
solar e à distribui,ão de orienta,ões das folhas. 

_ SOL SENSOR 

Legenda: 

Es= Irradiância difusa; 

Ei= Irradiância solar direta; 

0s=Ângulo zenital solar; 

0o=Ângulo zenital de obser-
vai;::ão; 

Ao=Área visada pelo sensor; 

�cl =Ângulo sólido de visada;

Po=Potência 
atingirá 

radiativa 
a abertura 

sistema sensor. 

que 
do 

Figura 2 - Deteci;::ão da radiância do dossel de uma cultura 
sob um ângulo zenital de visa.da 0o, com um ângulo 
sólido Wci (Adaptado de BUNNIK, 1978). 

O nível de irradiância local em cada 
componente observado do dossel e no solo depende do perfil 
do fluxo radiante e da distribuii;::ão de sombras dentro do 
dossel. A quantidade e a localiza.i;::ão dos componentes 
observa.dos do dossel e do solo dependem do ângulo de visada. 
Quando a visada é perpendicular, a frai;::ão do terreno 
observa.da. será. máxima quando a. cobertura do solo pelo dossel 
for inferior a 100¾. Sob visada oblíqua, a maior frai;::ão de 
componentes observados serão as camadas superiores do 
dossel, ficando o solo mais escondido. 

Quando são estudadas culturas agrícolas 
plantadas com estrutura em fileiras, deve ser considerado um 
fator complica.tiva adicional. A estrutura em fileiras 
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interfere na maneira como ocorre a penetra,ão da radia,ão 
através do dossel, bem como nas quantidades observadas de 
folhas, de solos e de sombras. 

Desta maneira; verifica-se que são vários os 
parâmetros importantes para o sensoriamento remoto agrícola 
e fica claro que as rela,ões entre as propriedades físicas e 
morfológicas de um dossel agrícola são dinâmicas, não 
correspondendo de modo único nem simples com uma assinatura 
espectral estática e imutável. 

2.2. PROPRIEDADES REFLETIVAS DA VEGETACÃO 

2.2.1. Folhas 

As folhas são consideradas os elementos 
dominantes das plantas quanto às influências sobre as 
propriedades espectrais de dosséis vegetais. 

Alguns autores têm publicado excelentes 
revisões bibliográficas sobre o comportamento espectral de 
folhas individuais e de dosséis vegetais, entre eles: GATES 
et alii (1965), KNIPLING (1970), BAUER et alii (1980) e

GAUSMAN (1985). 

Tratando-se das propriedades de reflectância e

de transmitância de folhas individuais , vários estudos têm 
considerado que este comportamento está relacionado com 
propriedades físicas das folhas. 

O exame da estrutura interna de uma folha 
normal (Figura 3) mostrará que a folha é limitada nas suas 
superfícies superior (ventral) e inferior (dorsal) pela 
epiderme. Entre as camadas da epiderme está o- mesófilo que, 
para muitas folhas, pode ser subdividido em dois tipos: o 
mesófilo pali,ádico na parte mais ventral e o mesófilo 
esponjoso na por�ão mais dorsal. O tecido do mesófilo contém 
os pigmentos que são divididos em plastídeos e em vacúolos 
dissolvidos no suco celular. 

Os plastídeos 
cloroplastos verdes, os quais 

mais importantes 
contêm clorofila 

são os 
dentro dos 
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grana. Além dos cloroplastos, ·estão presentes tambim os 
carotenóides, os quais determinam a cor de uma folha na 
ausência da clorofila. Dentro da estrutura do mesófilo estão 
presentes cavidades de ar, cheias de vapor saturado de água. 

o 
...J 

LI.. 

·o
/J) 

IJ.J 

::

·ª

"' 

e, 
Q, 

CLOROPLASTOS 

CAVIDADE 

DE AR 

EPIDERME 

SUPERIOR 

Figura 3 - Estrutura morfológica de uma folha verde normal 
(Adaptado de BUNNIK,1978). 

Se for considerado o espectro de reflectância 
de uma folha normal verde no intervalo de 400 a 2600 nm 
(Figura 4), ele pode ser subdividido em três regiões 
espectrais. 

Entre 400 nm (azul) e 700 nm (vermelho), a 
reflectância é muito baixa. Em 550 nm ocorre um pico (ou 
seja, uma diminuição relativa de absorção), o qual explica a 
percepção dá cor verde da vegetação; este pico é causado por 
duas bandas de absorção da clorofila centradas em 
aproximadamente 450 nm e em 650 nm <HOFFER, 1978). Os 
pigmentos carotenos e xantofilas também absorvem energia 
próximo de 450 nm. Desta maneira, mudanças na pigmentação de 
uma folha afetarão a �arma da curva de reflectincia na 
região entre 400 e 700 nm <HOFFER & JOHANNSEN, 1969). 

Na região espectral entre 700 nm e 1400 nm <ou 
seja, no infravermelho próximo), as folhas verdes sadias 
apresentam altos valores de reflectância (45-50¾), alta 
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transmitância (45-50¼) e baixa absortância (menos de 5¾), 
conforme explica HOFFER (1978). 
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FIGURA 4 - Principais características da resposta espectral 
de folhas verdes de plantas <HOFFER, 1978). 

Essa elevada reflexão de energia na região do 
infravermelho é atribuida por vários autores à estrutura 
interna das folhas. Trabalhos de GATES et alii (1965), 
KNIPLING (1970) e BUNNIK (1978), entre outros, atribuem a 
Willst�ter & Stoll (1918) a explica,ão deste fenômeno. 
Segundo esses autores, a radia,ão solar é difundida e 
espalhada através da cutícula e epiderme foliar para as 
células do mesófilo e cavidades de ar no interior da folha. 
Aí a radia,ão é novamente espalhada e sofre reflexões e 
refra�ões múltiplas devido à diferen,a de Índices de 
refra,ão entre o ar <1,0) e as paredes celulares hidratadas 
<1,4). Uma vez que � estrutura interna das folhas geralmente 
varia entre as diferentes espécies, as diferen�as de 
reflectância são, em geral, maiores no infravermelho do que 
no visível. 

(Figura 5), 
reflectância 
refl ect ânc ia 

Quando se sobrepõem várias camadas de folhas 
ocorrem aumentos (a� comparacão com a 

de uma folha individual) nos níveis de 
nas por,ões espectrais do infravermelho próximo 



até que se atinja um valor estável máximo, 
"reflectância infinita", simbolizada por 
RICHARDSON, 1968). 

:l 2 

denominado de 
Rco (ALLEN & 

Na região do infravermelho médio, como indicam 
BAUER et alii (1980), a reflectância da vegetação verde é 
dominada por fortes bandas de absor,ão pela água, que 
ocorrem aproximadamente em 1400, 1900 e 2700 nm; portanto, 
as regiões entre estas bandas de absor,ão são fortemente 
influenciadas pelo conteúdo de umidade das folhas. Nesta 
reg1ao espectral, a reflectância foliar é inversamente 
relacionada com a quantidade total de água presente nas 
folhas. 

As propriedades de reflectância, de 
folhas dependem da 

além da estrutura 
Estas entidades 
tipo de folha, 

transmitância e de absor,ão pelas 
concentra�ão de pigmentos e de água, 
interna que é fun,ão das espécies. 
fisiológicas e morfológicas dependem do 
estágio de matura,ão e da senescência. 

Quanto ao tipo de folha, há significativas 
diferen,as nas características de reflectância, 
principalmente no infravermelho próximo, de folhas de 
monocotiledôneas (que possuem o mesófilo foliar 
indiferenciado) para folhas de dicotiledôneas (que 
apresentam mesófilos dorsiventrais) <GAUSMAN et alii, 1973). 

A medida em que as folhas amadurecem, a sua 
reflectância visível diminui, ao passo que, no infravermelho 
próximo a reflectância aumenta. GAUSMAN et alii (1970) 
atribuíram este efeito a um maior número de espa,os 
intercelulares de ar no mesófilo de folhas maduras, quando 
comparadas ·com folhas jovens mais compactas. 

A senescência produz um efeito oposto ao da 
matura,ão, ou seja, a reflectância no visível aumenta devido 
à diminui,ão das clorofilas, enquanto que a reflectância no 
infravermelho diminui, embora relativamente menos do que o 
aumento na reflectância visível. 

As propriedades ópticas das folhas de plantas 
são também afetadas por várias tipos de estresses (incluindo 
deficiências nutricionais, salinidade e danos causados por 
doen,as e insetos), conforme assinala KNIPLING <1970). 

Conforme BAUER et alii (198i) essei estresses 
são acompanhados, tipicamente, por redu�ão na produ,ão de 
clorofila, o que causa menor absor,ãa de energia pelas fo
lhas e, portanto, um aumento na reflectância visível. Na 
por,ão do infravermelho próximo, a reflectância reduz-se 
devido àqueles estresses, embora um estresse que cause uma 
perda de água das folhas deverá resultar em aumentos na 
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reflectância infravermelha. 
reflectância em fun�ão da 
enquanto o turgor das folhas 
75¾. 

Entretanto, as mudan�as na 
umidade não são substanciais 
apresentar valores superiores a 
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Figura 5 - Reflectância de diferentes números 
foliares de algodão sobrepostas 
RICHARDSON, 1968). 

de camadas 
(ALLEN & 

comportamento 
aqui, somente 
transmitância 

Deve-se salientar que, nos trabalhos sobre o 
espectral das folhas individuais citados até 

foram consideradas medi�ões de reflectância e 
totais. 

BREECE & HOLMES (1971) estudaram a 
distribui�ão direcional de reflectância e transmitância para 
folhas de milho e de soja e encontraram que a contribui�ão 
especular para a reflectância aumentava com o ângulo de 
incidência, porém a transmitância foi praticamente 
lambertiana. 



14 

Em síntese, como explicam BAUER et alii 
(1980), pode-se afirmar que o comportamento Óptico das 
folhas na região visível é determinado pela concentra,ão de 
clorofila e de outros pigmentos; no infravermelho próximo, é 
afetado pela estrutura do mesófilo foliar; no infravermelho 
médio, é dominado pelas propriedades Ópticas da água no 
tecido. 

A reunião de todos os componentes da vegeta,ão 
acima da superfície do solo é denominada dossel vegetal. 

Assim, as propriedades de reflectância de 
folhas individuais são, evidentemente, fundamentais para o 
entendimento da refletividade de uma planta inteira ou de um 
dossel vegetal, contudo não se pode extrapolar diretamente, 
sem modifica,5es, os dados espectrais de uma folha 
individual para um dossel. Há diferenças qualitativas e 
quar

t

titativas nos dois tipos de espectros. Numa base 
percentual, a reflectância de um dossel é consideravelmente 
menor do que a de uma folha individual, em fun,ão de 
atenua,ões gerais da radia,ão devidas a variações no ângulo 
de ilumina,ão, na orienta,ão das folhas, nas sombras e nas 
superfícies-de-fundo não foliares, tais como o solo 
(KNIPLING, 1970). 

Há, então, que se considerar que os dosséis 
vegetais são mais que simples cole,ões de folhas, conforme 
frizam BAUER et alii (1981) e que intera,ões complexas que 
não são fatores influenciantes < quando espectros de folhas 
individuais são medidos) devem ser levados em conta no 
sensoriamento remoto de dosséis que se desenvolvem nas 
condi,ões de campo. Entre as mais importantes e mais citadas 
variáveis que influenciam a reflectância dos dosséis estão: 
o índice de área foliar <IAF), a distribui,ão de ângulos 
foliares, a porcentagem de cobertura do solo, a reflectância 
do solo e as propriedades ópticas das folhas e dos outros 
componentes dos dosséis. Diferen�as nestes parâmetros são 
causadas por varia,ões em fatores culturais e ambientais, 
incluindo: data de plantio, cultivar, espa,amentos inter e

intra-fileiras, aduba,ão, umidade do solo, entre outros. Os 
ângulos azimutal e zenital do Sol e de visada também afetam 
a reflectância medida das culturas. Discussões mais 
detalhadas sobre estes parâmetros são apresentadas no 
subcapítulo 2.3 deste trabalho. 



KNIPLING (1970) assinala que as diferen�as de 
refletividade que permitem a discrimina�âo de espécies de 
plantas ou de tipas de vegeta�ão podem ser baseadas nas 
características de suas folhas e do dossel. As folhas de uma 
dada espécie tendem a ter algumas características próprias 
coma superfície (típica de cada espécie), espessura, 
estrutura interna e conteúdo de pigmentos. Similarmente, o 
dossel, tanto na sua dimensão horizontal quanto na vertical, 
tende a ter uma estrutura ou geometria característica, que é 
determinada pelo tamanho, forma e orienta�ão das plantas e 
de suas folhas, bem como pelas práticas culturais e 
conditões ambientais de crescimento. Conforme conclui o 
autor, todos esses fatores influenciam as propriedades 
ópticas da folha e do dossel, e os padrões de reflectância 
recebidos pelos sensores remotos representam a integração 
destes efeitos. 

Vários autores têm desenvolvido modelos de 
reflectância de dossel, tais como SUITS <1970), SMITH & 
OLIVER (1972) e VERHOEF & BUNNIK (1976>, com a finalidade de 
otimizar o entendimento já adquirido sobre as propriedades 
espectrais de dosséis vegetais agrícolas. Coma afirmam BAUER 
et alii (1980), os modelos são particularmente úteis.para 
estudar os efeitos de alterações nos valores das variáveis 
de entrada (ou seja, os parâmetros Ópticos, geométricos e 
direcionais). No subcapítulo 2.4 deste trabalho trata-se com 
maior detalhamento sobre os modelos de reflectância • de 
dosséis vegetais. 

2.3. Indicadores Espectrais Versus Parâmetros Agronômicos 

Como descreve JACKSON (1984), desde meados dos 
anos 70 já eram utilizados radiômetros pequenos, leves e

portáteis, os quais poderiam ser carregados por uma pessoa 
ou montados em veículos, com o principal objetivo de coletar 
dados espectrais a fim de auxiliar na interpretação de 
imagens obtidas por satélites. 

Pôde-se, então, considerar·que havia·começado 
o processo de coletar "in situ" intensivos conjuntos .de
dados sobre as interações da radiatão eletromagnética com
solos e com culturas; processo este que, no entender de

vários autores, de há muito se fazia necessário.

A elucidação destas complexas interações foi 
sendo encaminhada através de freqtientes coletas de dados 
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sobre numerosos canteiros experimentais, nos quais as 
culturas eram cuidadosamente monitoradas, as variáveis 
culturais (p.ex., a umidade do solo, os nutrientes, o 
espa�amento e a orienta�ão das fileiras de plantio> eram 
convenientemente manipuladas e o ambiente aéreo da cultura 
era adequadamente especificado. 

Trabalhos detalhados realizados em laboratório 
dentre os quais pode-se citar GATES et alii, 1965; GAUSMAN 
et alii, 1971, 1973; THOMAS & GAUSMAN, 1977 forneceram as 
bases necessárias para a interpreta�ão dos dados de campo. 

O número de pesquisadores e de institui�ões 
conduzindo pesquisas deste tipo aumentou consideravelmente 
durante os anos seguintes. 

Muitos grupos usavam radiômetros que mediam 
radia�ão emitida na faixa espectral de 8000 a 14000 nm 
(infravermelho termal) para inferir as temperaturas das 
plantas e dos solos, enquanto que outros usavam radiômetros 
nos comprimentos de onda do visível e do infravermelho 
re-f'l et idos. 

Os objetivos da maioria das pesquisas baseadas 
em dados espectrais coletados "in situ" têm sido estimar a 
quantidade de vegeta�ão presente num campo agrícola, bem 
como avaliar o estado de.vigor vegetativo das plantas. 

Em geral, as técnicas baseadas em dados no 
infravermelho termal têm sido utilizadas para detectar o 
conjunto de estresses das plantas (água, pragas e doen�as, 
nutrientes e salinidade do solo). Por outro lado, as 
técnicas que usam a radia,ão solar refletida (nas regiões 
espectrais do visível e do infravermelho) têm sido mais 
úteis para se estimar propriedades das plantas, tais como a 
fitomassa, o índice de área foliar (ou seja, a área de 

folhas verdes por unidade de área de terreno)_; propriedades 
que, por sua vez, podem ser usadas para avaliar o resultado 
de estresses e podem servir como dados de entrada para 
modelos de crescimento de plantas e para modelos de 
evapotranspira,ão. 

A região espectral de interesse da presente 
pesquisa abrange o visível e o infravermelho refletido (400 
a 2500 nm) e, assim, serão feitas referências apenas aos 
dados a ela restritos. 

indicadores 
culturas, ao 
simplesmente, 
de Vegetaç:ão. 
,espectral de 
diferencia�ão 

A fim de relacionar parâmetros agronômicos com 
espectrais das condi�Ões vegetativas de 

invés de se usar bandas individuais 
a abordagem mais utilizada tem sido os Índices 

Segundo JACKSON et alii (1980), um índice 
vegeta�ão é obtido através da razão, 

ou outro tipo de combina,ão ou transforma�ão 
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de dados espectrais, a fim de representar características 
de dosséis de plantas, tais como o índice de área foliar, a 
fitomassa, o peso da matéria verde, o peso da matéria seca, 
a porcentagem de cobertura do terreno por vegeta,ão, etc. O 
seu objetivo é, também, diferenciar vegeta,ão de solo (que 
atua como plano de fundo, quando a cena é visada por um 
sensor remoto) e fornecer um valor numérico que possa ser 
relacionado com vários parâmetros das plantas. 

PERRY & LAUTENSCHLAGER (1984) reportam que 
pelo menõs qua�ro dúzias de diferentes índices de vegeta,ão 
já foram propostos, porém muitos deles são funcionalmente 
equivalentes entre si. 

Provavelmente, o índice de vegeta,ão mais 
usado seja a Razão Simples, ou seja, a razão entre a 
radiância <ou a reflectância) numa banda espectral do 
infravermelho próximo e a de uma outra banda do visível. 
JORDAN (1969) foi quem primeiramente relatou o uso da razão 
simples como um estimador espectral da vegeta,ão e, desde 
então, ela tem sido utilizada por um grande número de 
autores. 

TUCKER (1979) reviu os índices de vegeta,ão 
formados por várias combina,ões das bandas do infravermelho 
próximo e do vermelho e mostrou que eles são úteis para 
monitorar a fitomassa fotossinteticamente ativa de dosséis 
de plantas. 

A Razão Simples� sensível � vegeta,io verde 
porque a luz vermelha (630 a 670 nm) é absorvida pela 
clorofila, com pouca transmissão e pouca reflexão, ao passo 
que, no infravermelho próximo (700 a 1300 nm), a absor�ão é 
quase zero e a reflectância e a transmitância são altas 
(KNIPLING, 1970). Desta maneira, a reflectância na banda do 
infravermelho próximo <IVP> aumenta e a ref1ectância na 
banda do vermelho diminui, fazendo com que a razão IVP/V 
aumente à medida em que a quantidade de vegeta,ão aumenta. 

ROUSE JR. et alii (1973) propuseram a razão 
diferen,a-soma das duas bandas já citadas: (IVP-V)/(IVP+V), 
atualmente conhecida como Diferen�a Normalizada <DN>, para o 
monitoramento de vegeta,ão com dados do sensor MSS/Landsat, 
índice este que tem sido amplamente utilizado por um grande 
número de autores. 

Sob certas condi�Ões, pode acontecer de a 
Diferen�a Normalizada tornar-se negativa, uma vez que, para 
densidades muito baixas de vegeta,ão, a ref1ectância 
composta Cvegeta�ão+solo) é praticamente aquela do solo (ou 
seja, a reflectância do solo na banda espectral do vermelho 
pode ser maior do que a do infravermelho próximo). 
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A fim de evitar valores negativos da Diferen,a 
Normalizada e para evitar outros possíveis problemas, 
formulou-se a Diferem�a Normalizada TransTormada ou, também, 
Índice de Vegetai;:ão Transformado (TVI>, uma vez que o nome 
original da Difereni;:a Normalizada era 11 Índice de Vegetai;:ão" 
<DEERING et a1ii, 1975). 

Esse índice é, meramente, a raiz quadrada de 
<DN + 0,5). A sua utilidade sobre os outros índices não tem 
sido grandemente demonstrada. 

Estes três índices espectrais de vegetai;:ão, 
apresentados neste item, constituem-se naqueles utilizados 
na presente pesquisa. Assim, nos passos seguintes são 
mostradas citai;:ões de trabalhos em que os mesmos foram 
utilizados, a fim de se poder entender melhor o que já é 
conhecido acerca das interai;:Ões entre estimadores espectrais 
e parâmetros agronômicos de culturas. 

Antes, porém, é �nteressante lembrar que, no 
caso das culturas agrícolas de ciclo curto, há uma varia,ão 
da quantidade de material vegetal contido no dossel da 
p1antai;:ão (parâmetro cultural de máximo interesse na 
interai;:ão com a radiai;:ão eletromagnética que leva as 
informai;:ões da culttira até os sensores remotos) durante o 
ciclo. 

Assim, como é mostrado na Figura 6, a extensão 
do ciclo de uma cultura pode ser subdividida, de maneira 
simplificada, em três fases fenologicamente distintas: numa 
primeira fase, ocorre o domínio do solo nas interai;:Ões com a 
radiai;:ão eletromagnética - é a fase que envolve o plantio, a 
germina,ão e o desenvolvimento inicial, em que a cultura não 
recobre totalmente a superfície do solo. 

Numa segunda fase, ocorre o domínio da 
cobertura verde nas interai;:ões da cultura com a radia,ão 
eletromagnética - neste ponto, já se pode considerar formado 
o dossel ou "telhado" da lavoura; e, numa visada vertical 
sobre a cultura, só se enxergaria o entrela,amento das 
folhas verdes (evidentemente, em funi;:ão de fatores como o 
espa,amento e a densidade de plantas); na segunda metade 
desta.fase já ocorre o florescimento e a forma,ão dos grãos. 

Na terceira e última fase do ciclo 
fenológicQ/espectral de uma cultura agrícola, sobrevim a 
maturai;:ão e a senescência - dá-se, então, o secamente e a
queda acentuada das folhas, voltando-se a expor grande 
porcentagem do solo e, assim, ocorre o domínio conjugado da 
vegetai;:ão seca e do solo exposto. 

Deve ficar claro que 
características fenológicas· próprias 
ciclo biológico, seja em funi;:ão 

cada cultura 
no decorrer do 
de sua dinâmica 

tem 
seu 

de 
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desenvolvimento, seja em rela�ão a aspectos de arquitetura 
das plantas, ou seja ainda com referência a aspectos de 
tratos culturais, quando se comparam diferentes planta,ões 
da mesma cultura. 

GERMINAÇÃO / 

DESfPtVOLVIMENTO INICIAL 

1 DESEhl/úLVIMENTO VEGETATIVO i 1
FLORESCIMENTO 

MATURAÇÃO / 

SENESCÉNCIÂ 

•••- .. _.._ .. - •• 
CAMADAS 

FOLIAftEI 
8Ec.\9 

E3PlCTRAL 

SOLO 

mo 
1 

DOMÍNIO E�PECTRAL PELA 

COS!RTURA VERO! 

"'//�/ .;:://�//'0// :__--,1, 

1 00MIN1C EsPtcncAL P
::LHE

I

ITA 

VE1llE tAÇÃll SECA/ SOLO 

Figura 6 - Ilustra,ão esquemática das três grandes fases do 
ciclo fenológico de uma.cultura agrícola, quanto 
aos principais componentes do sistema a 
influenciar na resposta espectral dos dosséis. 

Têm sido citados múltiplos fatores como 
infl�enciantes na resposta espectral dos dosséis vegetais de 
culturas agrícolas. Entre eles, pode-se destacar: os solos, 
a estrutura do dossel <densidade de plantio e arquitetura 
das plantas) e aspectos de geometria de ilumina,ão e de 
visada da cena. 

A influência do solo, como "plano de fundo" da 
cena agrícola, sobre a reflectância espectral de culturas 
tem sido reconhecida por muitos autores, principalmente para 
baixas porcentagens de cobertura vegetal e, também, para 
lavouras em fileiras quando visadas verticalmente e sob 
ângulos altos de eleva,ão solar. 

Como afirmam KOLLENKARK et alii (1982a), dados 
multiespectrais coletados sobre alvos vegetais 
freqUentemente representam uma mistura complexa das 
contribui�5es espectrais de plantas individuais, de sombras 
e de solos. Estudando a influência do ângulo de ilumina�ão 
solar sobre a reflectância de um dossel de soja, os autores 



encontraram que os maiores valores de reflectância ocorreram 
quando o ângulo azimutal solar era igual ao ângulo azimutal 
das fileiras de plantas. Houve variações de reflectância, 
durante o dia, de até 140¾ na banda espectral do vermelho, 
sendo que os maiores valores foram encontrados quando o solo 
entre as fileiras estava iluminado; e os menores valores de 
reflectância, quando o solo estava sombreado pelas plantas. 
Com relação �s variações diurnas do fator de reflectância no 
infravermelho próximo, elas foram menores do que aquelas do 
visível e não estavam claramente relacionadas com as 
interações Sol-fileiras como no visível. À medida em que a 
cobertura do solo se aproxima dos 100¾, fechando o dossel, 
aquelas variações diurnas de reflectância diminuíram. 

Segundo KOLLENKARK et alli (1982b), 
significativas diferenças no fator de reflectâniia, para as 
bandas espectrais vermelha e IV próxima, devido ao tipo de 
solo, foram especialmente proeminentes quando havia baixos 
valbres de cobertura do solo. Em ambas as bandas, os fatores 
de reflectância da cultura sobre solo escuro foram 
significativamente menores do que os fatores de reflectância 
para o solo claro, até que os �osséis desenvolvessem pelo 
menos 80¼ de cobertura. O parâmetro solo, como painel de 
fundo para a cultura, afetou muito menos os valores da Razão 
Simples e da Transformaç:ão "Greenness" do que os fatores de 
reflectância nas bandas individuais vermelha e IV próxima. 

Realmente, segundo TUCKER (1979), 
transformações como estas (Razão Simples e "Greenness") 
tendem a normalizar ou a minimizar diferen�as devidas a 
tipos de solos e a condições de umidade do solo e são 
especialmente úteis para se estimar parâmetros de dosséis. 

Quanto à influência dos tipos de solo, são 
bastante ilustrativas as Figuras 7{a) e (b), onde se pode 
verificar que, nos solos escuros com baixa reflectância 
bidirecional no vermelho, praticamente não há mudan�as na 
reflectincia bidirecional do dossel � medida em que vão 
sendo aumentados os Índices de área foliar <IAF). O que se 
nota é· a grande influência dos solos na fase em que os IAFs 
são baixos, para as três bandas espectrais analisadas 
(COLWELL, 1974a). 

JACKSON et alii (1983) também afirmam que os 
tipos de solos influenciam de maneiras distintas as 
variáveis espectrais de dosséis agrícolas. Ou seja, os solos 
altamente refletivos e claros influ�nciam os índices de 
vegeta�ão, por exemplo, muito mais do que os solos muito 
pouco refletivas e escuros. A magnitude dos efeitos causados 
pelo solo (como painel de fundo do dossel agrícola, quando 
este é visado por um sensor) será diferente para os vários 
índices e transforma�ões espectrais em fun�ão, também, das 
condi�ões em que se encontrar este solo no momento das 
medi�ões espectrais. Por exemplo, para muitos solos a 



reflectância quando eles 
correspondente à metade do 
secos. 

i::!i 

estão úmidos terá um valor 
valor que teriam se estivessem 

HUETE et alii <1984, 1985) e EZRA et alii 
(1984) estudaram a efetividade dos índices espectrais de 
vegeta,ão das categorias Razão <ex.: Razão Simples e 
Diferen,a Normalizada) e Ortogonais (ex.: a "Greenness" de 
KAUTH & THOMAS, 1976 e o "PVI" de RICHARDSON & WIEGAND, 
1977) na discrimina,ão entre solos expostos e densidades de 
vegeta,ão. Eles concluíram que os índices Ortogonais e os de 
Razão são sensíveis tanto aos tipos de solos quanto às 
condi,ões de umidade. A fim de minimizar as influências do 
solo, "linhas-de-solo" distintas devem ser usadas, 
particularmente para baixas densidades de vegeta�ão. Assim, 
há as implica,ões de que modelos de área foliar, por 
exemplo, desenvolvidos para um determinado tipo de solo e

certo conteúdo de umidade, não serão precisos sobre outros 
tipos de solos e em outras condi�ões de umidade. 

Entretanto, com rela,ão à influência da 
umidade do solo sobre os valores de Razão das reflectâncias 
em duas bandas espectrais, CLEVERS (1988) discorda.do que se 
afirmou acima, com base nos trabalhos de Bowers & Hanks 
(1965>, Condit (1970), Stoner et alii (1980) e Janse & 
Bunnik (1974). BOWERS & HANKS <1965), por exemplo, 
observaram que a reflectância de um solo diminui à meqida em 
que se vai aumentando o conteúdo de umidade, mas o efeito 
relativo da umidade do solo sobre a sua reflectância, nos 
diferentes comprimentos de onda, é semelhante. Janse & 
Bunnik (1974), conforme explica CLEVERS (1988), também 
verificaram que o decréscimo de reflectância em fun,ão do
aumento de umidade é praticamente independente dos 
comprimentos de onda na região entre 400 e 1000 nm, para um 
solo arenoso. Assim sendo, CLEVERS (1988) considera 
confirmado que a razão das reflectâncias em duas bandas 
espectrais é independente do contetldo de umidade do solo 
p,ara um dado tipo de solo. 

Ainda com referência aos solos e levando
também em considera�ão aspectos de geometria de ilumina�ão
da cena visada por um sensor, se os ângulos de eleva,ão
solar estiverem baixos durante as medi�Ões espectrais,
provavelmente a superfície d6 solo entre as fileiras da
cultura estará sombreada. E este sombreamento será maior (ou
seja, a sombra será mais escura) para o visível do que para
o infravermelho prox1mo - é que os comprimentos de onda do
infravermelho próximo têm maior transmitância através do
dossel de folhas, além de permitir maior quantidade de luz
difusa devido ao espalhamento múltiplo, ao passo que no
visível há maior absor,ão da energia incidente por parte dos
pigmentos (COLWELL, 1974b; KOLLENKARK et alii, 1982a).



No que se refere aos fatores de dossel que 
influenciam de modo significativo a reflectância das 
lavouras agrícolas, aqueles relacionados com a estrutura do 
dossel estão entre os mais citados. 

KIMES & KIRCHNER (1983) afirmam que a 
estrutura do dossel vegetal é um dos principais 
determinantes do comportamento eletromagnético (propriedades 
absortivas, refletivas, transmissivas e emissivas) deste 
dossel vegetal. 
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Figura 7 - Reflectância bidirecional de dosséis vegetais 
simulados para um solo claro (a), e para um solo 
escuro (b), para as bandas verde, vermelha e 
infravermelha <COLWELL, 1974b). 



Assinalam ainda que a estrutura do dossel pode 
ser matematicamente descrita por parâmetros físicos, tais 
como: a distribui,ão das plantas no terreno, o índice de 
área foliar, a densidade espacial foliar e a distribui,ão 
dos ângulos a2imutal/inclina,ão das folhas. 

Em estudos de sensoriamento remoto, a 
estrutura do dossel é importante porque descreve como a$ 
unidades individuais de espalhamento e/ou de emissão 
(folhas) estão posicionadas no dossel; assim, é um fator 
determinante das transferências radiativas para dentro e 
acima do dossel. 

Todos estes parimetros estrut�rais, como 
expõem KIMES & KIRCHNER (1983), variam espacialmente e 
temporalmente com o tipo de vegeta,ão, o estágio de 
desenvolvimento e as condi,ões da cultura. é preciso 
salientar que, para um determinado dossel vegetal, somente a 
distribui,ão de ângulos de inclina,ão/a2imutal das folhas 
pode mudar significativamente no decorrer do dia. Esta 
variação diurna pode ser devida ao tipo de vegeta,ão, a 
movimentos heliotrópicos das folhas, a condições ambientais 
<ex.:ventos), e a estresses da vegeta,ão (ex.: estresse de 
água). 

JACKSON & PINTER JR.(1986) afirmam que a 
·arquitetura das plantas determina as propriedades não
lambertianas de reflexão eletromagnética dos dosséis 
vegetais. ,Evidentemente, passam, então, a ser fundamentais 
os aspectos geométricos relacionados com os ângulos de 
eleva,ão/a2imute do Sol e do sensor. 

KIMES (1984) considera em seu trabalho quatro 
tipos de dosséis teóricos, com diferentes distribui�Ões de 
orienta�ões foliares: (a) erectófilo (em que as folhas são 
predominantemente verticais); (b) esférico ou cônico (em que 
há igual probabilidade para todas as orientações foliares>; 
(c) planófilo (em que as folhas são predominantemente 
horizontais>; e (d) heliotrópico (em que as folhas faceiam o 
Sol). 

Conforme explicam JACKSON & PINTER JR. (1986), 

os elementos verticais de um dossel erectófilo captam a 
radiação refletida para dentro do dossel, com uma 
correspondente redu,ão na quantidade de radia�ão refletida 
verticalmente em dire�ão a um radiômetro orientado para o 
nadir. 

O oposto é verdadeiro para um dossel 
planófilo, em que as folhas horizontalmente dispostas 
refletem mais na direção vertical e menor quantidade de 
radiação é captada para dentro do dossel. Assim, um sensor 
apontado para o nadir pode receber 20 a 30¾ mais radia�ão de 
um dossel pla�ófilo do que de um outro erectófilo. 
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Como assinalam PINTER JR. et alii (1985), 
mesmo para um sensor com um ângulo de visada constante, 
varia,ões nos ângulos de ilumina,;:ão solar causam varia,;:Ões 
na resposta espectral provinda de arquiteturas diferentes. 

Assim sendo, JACKSON & PINTER JR. (1986> 
investigaram, durante um ciclo de crescimento, a resposta 
espectral de duas variedades de trigo de dosséis 
arquiteturalmente diferentes, porém apresentando-se 
semelhantes quanto à reflectância de folhas individuais, 
índice de área foliar verde e fitomassa total seca. 
Observaram, por exemplo, que, durante o período de pico do 
índice de área foliar verde, a Razão IVP/V das planófilas 
foi 20¾ a 30¾ maior do que para as erectófilas. Alertam os 
autores para o fato de que dosséis arquiteturalmente 
diferentes, que têm, essencialmente, fitomassa e índice de 
área foliar verde semelhantes, podem produzir Índices de 
vegeta,;:ão bem diferentes; sendo, portanto, necessário 
considerar-se adequadamente as diferen,;:as de arquitetura. 

KIRCHNER et alii {1982) obtiveram os fatores 
de reflectância · direcional de dosséis de alfafa e os 
relacionaram com a estrutura do dossel, com var1aveis 
agronômicas·e com condi,;:ões de irradiância em quatro fases 
do ciclo de corte da forrageira. Ressaltam os autores que 
selecionar'.am a alfafa em fun,;:ão de sua ampla varia,;:ão quanto 
à estrutura geométrica de dossel durante um ciclo de corte 
(ela passa de erectófila após a ceifa, para cônica durante a 
desenvolvimento vegetativo e para quase-planófila na 
maturidade antes da ceifa) e também por não apresentar uma 
pronunciada estrutura de fileiras. Na banda TM3 (630-690 
nm), a magnitude do fator de ref1ectância, para o sensor a 
nadir, diminui à medida em que a forrageira amadurece 
(Figura 8a), devido aos aumentos de área foliar que, por sua 
vez, incrementam a absor�ão de radia,;:ão pela clorofila; 
desta forma, menor quantidade de radi'aç:ãá atinge a 
superfície de fundo composta por solo é restos vegetais, que 
são mais refletivas que as folhas verdes de alfafa nesta 
banda espectral. 

Com rela,;:ão à trajetória da reflectância em 
funç:ão do ângulo zenital solar, aumentando-se este ângulo 
ocorrem decréscimos nas reflectâncias (banda TH3) dos 
dosséis mais erectófilos ou cônicos <característicos dos 
dossêis em desenvolvimento pós-ceifa) e elas tornam-se 
relativamente constantes à medida em que a alfafa amadurece 
e torna-se cada vez mais planófila. 

Na banda TM4 (760 a 900 nm), a magnitude do 
fator de reflectância geralmente aumenta à medida em que a 
alfafa amadurece <Figura 8b), em função de que quanto maior 
a área foliar, mais a reflectância foliar domina a 
superfície da solo, bem como aumentam as reflexões múltiplas 
do infravermelho próximo. Quanto à trajetória da 



reflectância em fun�ão do ângulo zenital solar, a mesma 
tendência geral observada para a banda TM3 ocorre para a 
banda TM4, porém de maneira menos pronunciada. Ou seja, as 
reflectâncias diminuem levemente na banda TM4 com os 
aumentos nos ângulos zenitais nos estágios em que os dosséis 
são mais erectófilos e eles tornam-se mais constantes 
naqueles estágios mais planófilos (fase madura após ceifa). 
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Figura 8 - Fatores de reflectância para a alfafa, Õbtidos a 
nadir nas bandas TM3 (a) e TH4 (b), como função 
do ângulo zenital solar. Os erros de estimativa 
(2 desvios-padrão) são indicados pelas barras em 
cada ponto plotado <Adaptado de KIRCHNER et alii, 
1982). 

Este exemplo da alfafa pode ser considerado 
bastante ilustrativo, uma vez que demonstra com bastante 
clare2a o que ocorre com a ref1ectância, em duas das bandas 
de maior utilidade na avaliação de parâmetros biofísicos de 
culturas <vermelho e infravermelho próximo), quando o sensor 
está posicionado a nadir (ou seja, a mais comum direção de 
visada para medicões e coleta de dados de sensoriamento 
remoto). Isto porque a alfafa simula razoavelmente as 
estruturas de dosséis agrícolas ao longo do seu ciclo de 
corte �assando de erectóf�la, para c8nica e para· quase
planófila. 

Dentro d•s considera�5es sobre � pari�etro 
estrutura do dossel, é conveniente des�acar as dist1n�ões 
que são feitas nos artigos científicos relacionados com 
reflectância espectral de culturas. Ou seja, há os dosséis 
agrícolas completos (aqueles que são homogªneos e que 



recobrem totalmente 
incompletos (aqueles 
fileiras de plantas e 
fileiras em fun�ão de 
so 1 o) • 
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a superfície do solo) e há os 
em que se podem notar claramente as 
as superfícies de solos expostos entre 

o dossel não revestir totalmente o

Considera-se que o aspecto de dosséis 
incompletos em que há forte evidencia,ão das estruturas em 
fileiras seja um fator complicador na ref1ectância de 
culturas agrícolas, uma vez que parâmetros de geometria de 
cena <ângulos zenital/azimutal do Sol e do sensor) adquirem 
importância especial dado o comportamento não-lambertiano 
destes dosséis incompletos <RANSON et alii, 1981). 

Neste sentido, RANSON et alii (1985) expõem 
que culturas em fileiras apresentam-se espectralmente 
complexas, uma vez que a cena visada por um sensor compõe-se 
de vegeta,ão e de solo exposto em propor�ões que variam no 
decorrer do ciclo. Complicando ainda mais, há a presen�a das 
sombras lan�adas pelas fileiras de plantas sobre as por,ões 
de solo exposto entre fileiras ou sobre as fileiras 
adjacentes. A quantidade e a distribui�ão das sombras variam 
com a positão do Sol. 

Além desses, outros fatores que também devem 
ser considerados quanto a influências nas reflectâncias de 
dosséis agríc�1as incompletos s�o a .dire,ão das fileiras 
<JACKSON et alii, 1979; RANSON et alii, 1981; VANDERBILT et 
alii, 1981); e os comprimentos de onda <KOLLENKARK et alii, 
1982a; KIRCHNER et alii, 1982; RANSON et alii, 1985). 
JACKSON et alii (1979) citam também o espa�amento, a altura 
das plantas, a porcentagem de cobertura do solo e a 
variedade, entre outros. 

Neste contexto, bastante ilustrativa é a 
pesquisa de JACKSON et alii (1979), onde os autores 
observaram que as mudan,as de reflectância nas bandas 
visíveis com a elevatão solar podem ser explicadas com base 
na alta absor,ão pelas folhas verdes e também nas diferentes· 
propor,ões de sombreamento do solo e de outras plantas 
dependendo da elevação solar, da dire,ão das fileiras de 
plantio e da altura das plantas. 

Para fileiras orientadas na dire,ão norte-sul, 
o solo entre elas é sombreado lo•go de manhã, sendo quase
totalmente iluminado· por volta do meio-dia assim, a 
reflectância nas bandas espectrais do visível aumentam até 
um máximo neste horário. 

Para as fileiras leste-oeste, JACKSON et· alii 
(1979) indicam que a fração iluminada de solo entre fileiras 
muda menos do que para o caso das fileiras norte-sul 
(dependendo do espaçamento e da altura das plantas), com a 



reflectância mostrando 
menor. 

uma varia�ão correspondentemente 

Com rela�ão ao infravermelho próximo (740-1300 
nm), há uma transmitância maior através das folhas verdes, 
sendo necessária uma quantidade três a quatro vezes maior de 
camadas de folhas para atingir a reflectância máxima do que 
no visível. Para baixos ângulos de elevação solar a luz 
entra no dossel em ângulos tais que numerosas folhas são 
encontradas e a reflectância é alta. Próximo ao meio-dia, o 
número de folhas diretamente encontradas é menor, causando 
uma menor reflectância no infravermelho próximo. A 
orienta�ão de fileiras, conforme JACKSON et alii (1979), tem 
um efeito na reflectância do infravermelho próximo menor do 
que na reflectância visível, em função de que o 
infravermelho próximo, tendo muito maior transmitância entre 
as folhas, produz efeito de sombreamento menor do que o 
visível. Neste ponto é oportuno citar uma conclusão de 
COLWELL (1974b), que afirma que as sombras no infravermelho 
próximo podem não ser tão escuras como aquelas observadas na 
região espectral do visível, devido à menor absorção dos 
pigmentos e ao espalhamento mtlliiplo no dossel. 

CURRAN (1981) acrescenta que, na medida em que 
a escuridão da sombra é uma funçio da transmitância foliar, 
ela não afeta todos os comprimentos de onda igualmente; 
portanto, complica a compara�ão de dados de reflectância 
bidirecional coletados em diferentes fases do ciclo da 
cultura. 

A diminuição da reflectância no infravermelho 
próximo e o aumento da reflectância no visível com a 
eleva,ão solar indica que as transforma,ões Razão <IVP/V) 
mudarão de forma significativa, conforme concluem JACKSON et 
alii (1979), em função do ângulo solar. As Razões <IVP/V), 
para a cultura plantada sem padrão de fileiras, segundo 
estes autores, variaram pouco com o ângulo solar, a não ser 
próximo ao meio-dia. Para fileiras leste-oeste houve um 
decréscimo relativamente pequeno das Razões à medida em que 
aumentava o ângulo solar; entretanto, para as fileiras 
norte-sul, houve um decréscimo considerável das Razões 
IVP/V. 

JACKSON et alii (1979) assinalam ainda que, 
para solo exposto e para dosséis densos, a mudança nas 
reflectâncias em fun,ão do ângulo solar foi pequena. Para 
dosséis incompletos com estrutura em fileiras, típica da 
maior parte dos campos de trigo, entretanto, a reflectância 
pode ser altamente dependente da eleva,ão solar e da 
diferen,a entre azimute solar e dire,ão de fileiras. 
Considerando as grandes variações nos fatores de 
reflectância e nas Razões IVP/V observadas para uma mesma 
variedade num único estágio de crescimento, os autores 
concluiram que a configura,ão da lavoura (estrutura do 
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dossel) é um dos fatores determinantes da reflectância 
espectral do trigo; possivelmente suficiente para obscurecer 
diferen,as de reflectância devidas a variedades. Salientam 
que isto não deveria ser negligenciado na interpreta,ão de 
imagens multi-datas que abrangem um período significativo de 
tempo. 

A partir deste ponto, passa-se a discorrer 
sobre as rela,ões propriamente ditas entre as variáveis 
espectrais e as variaveis agronômicas, conforme têm sido 
abordadas pela literatura selecionada sobre este assunto. 

Convém, inicialmente, esclarecer que as 
variaveis espectrais de interesse neste trabalho foram as 
seis bandas individuais refletivas do TM/Landsat-5, bem como 
três índices espectrais de vegeta,ão derivados das bandas 
TM3 e TM4, ou sejam: a Razão IVP/V, a Diferen,a Normalizada 
e o Índice de Vegeta,ão Transformado. Quanto às variáveis 
agron8micas, foram utilizadas as variáveis Índice de �rea 
Foliar <IAF>., Fitomassa (FIT> e Porcentagem de Cobertura do 
Solo por Vegeta,ão (COV). Estas três variáveis agronômic� 
estão entre as mais utilizadas para estimativas de condi,ões 
de dosséis agrícolas a partir do sensoriamento remoto 
multiespectral. 

Com rela,ão ao Índice de Área 
pode-se dizer que é um dos indicadores de 
utilizados em trabalhos relacionados com o 
remoto multiespectral de culturas. 

Foliar CIAF), 
dossel mais 

sensoriamento 

O IAF, segundo LOOMIS 
melhor parâmetro que tem sido usado 
densidade de cobertura vegetal. 

& WILLIAMS (1969), é o 
para a mensura,ão da 

MAGALHÃES (1985) pondera que o IAF corresponde 
à área foliar existente em rela�ão à superfície ocupada pela 
planta ou comunidade vegetal. A capacidade de ocupa�ão do 
terreno, ou da água, pelas partes aéreas das plantas, pode 

.ser estimada através da determina�ão da área foliar 
existente em uma dada superfície de terreno,ou de água. 

Ainda de acordo com MAGALHÃES (1985), o IAF 
descreve a dimensão do sistema assimilador de uma comunidade 
vegetal. Em alguns casos, em que outras partes da planta, 
além das folhas, contribuem de maneira substancial para a 
fotossíntese, como caules, pecíolos, brácteas, etc, estas 
devem· ser adicionadas à á�ea foliar no cálculo dos 
parâmetros da análise do crescimento. 

é um Segundo ASRAR et alii (1985), o IAF 
importante parâmetro do dossel vegetal. A magnitude 
dura�ão do IAF estão fortemente relacionadas 

e a 
com a 

radia,ão capacidade do dossel em interceptar 
fotossinteticamente ativa; portanto, o IAF está 



correlacionado com a fotossíntese do dossel e com a 
acumulac:ão de matéria seca, em situac:ões onde não predomina 
o estresse (água, doenc:as, pragas, etc). As mediç:Ões diretas
da área foliar, como explicam os autores, são extremamente
tediosas e o desenvolvimento de uma técnica rápida e simples
para avaliar a área foliar seria, sem dúvida, uma grande
contribuic:ão.

AASE (1978) considera que as medic:ões de área 
foliar são freqtientemente necessárias como um índice de 
crescimento e para determinac:ões de assimilac:ão e de 
transpirac:ão em estudos agronômicos e fisiológicqs, 
incluindo modelagem de crescimento de plantas e modelagem de 
evapotranspirac:ão. 

Como consideram também HATFIELD et alii 
<1985), as estimativas de área foliar são necessárias a fim 
de estender modelos de evapotranspirac:ão e de produtividade 
agrícola de pequenos canteiros experimentais para grandes 
áreas. Entretanto, a medic:ão de área foliar em campos 
individuais é difícil, se não impossível, em func:ão de 
problemas de amostragem espacial e do grande número de 
amostras necessárias. 

Assim, Já na década de setenta, pesquisadores 
em sensoriamento remoto agrícola estudavam a possibilidade 
de se obter estimativas do IAF a partir de dados 
multiespectrais de satélite, entre eles WIEGAND et alii 
(1979) e POLLOCK & KANEMASU (1979>, com o objetivo de 
avaliar grandes áreas. 

RICHARDSON et alii (1982) assinalam que o IAF 
é usado em modelos de crescimento a fim de particionar a 
energia entre plantas e solo na subrotina da 
evapotranspira,ão e para estimar a intercepc:ão de luz na 
subrotina da fotossíntese. Assim, as estimativas de IAF a 
partir de dados LANDSAT propiciam estas informac:ões para 
uso ou como (a) dados de entrada, ou como (b) dados de 
"feedback" para checar as predic:ões dus modelos de 

crescimento e redirecionar o modelo, se necessário. 

Neste ponto é oportuno mostrar como e, em 
geral, o comportamento temporal do IAF durante o ciclo das 
culturas anuais, como o trigo, por exemplo. 

O comportamento do IAF durante o ciclo de uma 
cultura anual pode ser considerado de tendência parabólica, 
com valores baixos no início, atingindo-se um pico e em 
seguida valores baixos novamente, como é mostrado nas 
Figuras 9(a) e (b). 

cultivares, 
precipita,ão 

Evidentemente, fatores como datas de plantio, 
densidades de plantio, espac:amentos, 

pluviométrica (ou irriga,ão artificial), 



pragas, doen,as, aduba,io e outros interferem· d� forma 
marcada no desenvolvimento das culturas e esta influência 
geralmente j bem evidenciada atravjs do IAF, o que torna 
este um dos principais indicadores do vigor da vegetação 
agrícola. 
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Figura 9 - Perfis temporais do IAF para a cultura do trigo 

em (a) duas datas de plantio diferentes {adaptado 
de ASRAR et alii, 1985); (b) três diferentes anos 
agrícolas, cultivares e densidades de plantio 
<Adaptado de AASE, 1978). 



Quando se defronta o IAF com variáveis 
reflectâncias nas bandas individuais 

ou como os índices de vegetação delas 
compreender-se melhor as relações 

espectrais, como as 
refletivas TM/Landsat 
derivados, é possível 
entre estas variáveis. 

GARDNER (1983), 
milho, registrou as tendências 
reflectâncias nas seis bandas 
estão mostradas na Figura 10. 

por exemplo, com a cultura de 
das rela,ões entre o IAF e as 
refletivas do TM/Lands�t como 
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Figura 10 - Rela,ões entre a reflectância de dossel <cultura 
do milho e o índice de área foliar, para as seis 
bandas refletivas do TM/Landsat-5 (Adaptado de 
GARDNER, 1983) • 

O que há a destacar nesta Figura 10 é a 
resposta ascendente da banda TM4 em função dos aumentos de 
IAF. Isto é causado por um aumento no número de camadas 
verticais de folhas no dossel <ALLEN & RICHARDSON, 1968); ou 
seja, à medida em que aumenta o número de camadas foliares, 
aumenta também a reflectância·no infravermelho próximo, por 
efeito� da reflectância múltipla, como está · ilustrado na 
Figura 11. 

Isto, como explica GARDNER (1983), expresso de 
maneira diferente, significa que os padrões de réflectância 
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de dossel na banda TM4 respondem à densidade vertical da 
fitomassa. 

,. 

REFLECTANCIA EFETIVA 

ENERGIA INCIDENTE 
R

1
+ T

3
: :

J; 

···#Fii½líb&i-B&61 FOLHA 1 

Figura 11 - Esboç:o simplificado do efeito de camadas 
foliares múltiplas na reflectância de dosséis 
vegetais; onde !=energia incidente; T=energia 
transmitida; R= energia refletida (Adaptado de 
HOFFER, 1978). 

·vários t raba 1 hos têm· re 1 atado, que comb in ac: êíes
lineares de dados espectrais no vermelho e no infravermelho 
próximo são significativamente correlacionadas com as 
porcões verdes fotossinteticamente ativas dos dosséis de 

plantas (TUCKER, 1979; WIEGAND et alii, 1979; HOLBEN et 
alii, 1980; KIMES et alii, 1981; HATFIELD et alii, 1985). 

HOLBEN et alii (1980) verificaram que, para a 
soja, a Razão das radiâncias IVP/V foi a variável espectral 
mais altamente correJacionada com o IAF verde e apresentou 
uma tendência geralmente linear com esta variável. Com 
relac:ão à combinac:ão espectral 'Diferenc:a Normalizada, houve 
uma tendência curvilinear quando relacionada com o IAF, o

que, conforme os autores, devido à natureza assintótica da 
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Figura 12 - Relac:5es entre o IAF e as combinac:ões espectrais 

Razão IVP/V e Diferenc:a Normalizada para a soja 
(HOLBEN et alii, 1980). 

ASRAR et alii (1985) estudaram a influência de 

algumas ·práticas de manejo (denominando-os dEi "efeitos não
simétricos"> e do ângulo de iluminac:ão solar ("efeitos 
simétricos") sobre o IAF quando estimado através de dois 
diferentes métodos: a Razão IVP/V e a Diferenc:a Normalizada. 

Quanto aos efeitos não-simétricos, a data de 

plantio e a época de irrigac:ão em relac:ão ao estagio de 
crescimento apresentaram efeitos significativos sobre o 
desenvolvimento das folhas de trigo. Uma reduc:ão na umidade 
do solo afetou tanto a durac:ão como a magnitude do IAF 
máximo nas últimas datas de plantio. Em geral, um estresse 
de umidade durante os estágios vegetativos resultou numa 
reduc:ão no IAF máximo, enquanto que o estresse de água 
durante o período reprodutivo diminuiu a durac:ão do IAF 
verde. Estes tratamentos de manejo afetaram a tendência 
cíclica da resposta espectral dos dosséis de trigo. O efeito 
destes tratamentos foi notadG nos valores de IAF estimados a 
partir de medic:5es de reflectância de dossel. 

Com relac:ão aos efeitos simétricos, a 
geometria de dossel e os ângulos solares também afetaram as 
propriedades espectrais dos dosséis e, portanto, o· IAF 
estimado. Um aumento no� ângulos zenitais solares resulto� 
em aumento geral no IAF estimado obtido por ambos os métodos 
<Razão IVP/V e Diferenc:a Normalizada>. Isto foi atribuído a 
forte dependência da reflectância vermelha do dossel quanto 



a o â n g u 1 o d e i l um i n a ç: ão s o 1 ar , um a vez que a r e f 1 e c t â n c i. a n o 
infravermelho é menos sensível às mudanç:as diurnas. 

ASRAR et alii (1985),indicaram ainda que as 
influências simétricas do ângulo de iluminaç:ão solar sobre o 
IAF estimado (a partir de dados espectrais) não foram tão 
significativas quanto as dos efeit�s não-simétricos causados 
pelas práticas de manejo e/ou pelas variabilidades intra
lavouras. Entretanto, os efeitos de ambos os fatores 
(simétricos e não-simétricos) foram integrados no IAF 
estimado através de mediç:Ões de reflectância espectral de 
dossel. 

Utilizando o modelo de reflectância de SUITS 
(1972), CHANCE & LEMASTER (1977) calcularam que, para o 
algodão, a reflectância do dossel é insensível a mudanç:as de 
IAF, quando o IAF excede a 2,2 (para a região visível) e a 
6,2 (para o infravermelho). Houve concordância qualitativa 
com os dados experimentais para a reflectância espectral, 
porém, o modelo superestima a reflectância em todos os 
comprimentos de onda. 

Para o trigo, ASRAR et alii (1984) encontraram 
que, na ausência de folhas (IAF aproximadamente 0), no 
início do ciclo, a Diferenç:a Normalizada apresentou valor 
equivalente ao da Razão IVP/V para os solos. A medida em que 
as folhas cresceram em tamanho e em número, a Dife- renç:a 
Normalizada aumentou rapidament� com o IAF; entretanto, 
atingiu um platô para valores de IAF maiores que 6,0 <Figura 
13). 

Neste platô assintótico ocorrem mudanç:as muito 
pequenas da DN em funç:ão de se ter mudanças ainda menores na 
radiaç:ão refletida pelo dossel das plantas para valores 
altos do IAF. 

limite como 
indicaram que 
no dossel não 

ALLEN & RICHARDSON <1968) referiram-se a este 
"reflectância infinita de dossel (Roo )" e 

ela é atingida quando a adi�io de mais fd1has. 
muda a reflectância deste dossel. 

ASRAR et alii (1984) indicaram também que as 
mudanç:as na Diferen�a Normalizada estavam principalmente 
relacionadas com o IAF. Para valores de IAF menore5 que 3, a 
Diferenç:a Normalizada foi influenciada principalmente pela 
reflectância do solo; mas para valores de IAF maiores que 3, 
a DN tornou-s� mais dependente da reflectincia da vegeta,io 
no infravermelho próximo;· e·ntretanto, achou-se que esta 
dependência é limitada para valores de IAF maiores que 6. 
Assim sendo, a metodologia proposta por estes autores 
permite estimar o IAF (aproximadamente 0,8 unidades) a 
partir de medições espectrais de dosséis de trigo, mas a sua 
sensibilidade decai consideravelmente para valores de IAF 
maiores do que 6;0. 



Em fun,ão do que se encontra na literatura 
específica sobre as rela,ões entre as variáveis agronômicas 
de dosséis agrícolas e as variaveis espectrais, pode-se 
dizer que existe uma grande redundância (até certo ponto do 
ciclo) entre algumas variáveis agronômicas da cultura em 
questão (TUCKER et alii, 1979; KOLLENKARK et alii, 1982b), 
de tal modo que não seria correto afirmar-se que uma 
determinada var.iável espectral, sozinha, está correlacionada 
com apenas certa variável agronômica num determinado 
momento. 
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Figura 13 - Rela,ões entre a DN e o IAF para as fases de 
crescimento (x----x) e de senescência <�----�) 
do trigo <ASRAR et alii, 1984). 

Assim, por exemplo, considerando-se uma 
cultura qualquer, ·�medida em que vão aumentando os valores 
de IAF, aumentam também os de COV (Porcentagem de Cobertura 
Vegetal do Solo) e os de FIT <Fitomassa), até um determinado 
momento em que IAF e FIT continuam a aumentar, porém COV 
atingiu o seu valor máximo (100¾ de cobertura do terreno). 

A este propósito, HOLBEN et alii (1980) 
relatam que a porcentagem de cobertura vegetal (COV) tem 
sido considerada um indicador· das condi,ões de dossel. 
Avaliaram as rela,ões de variáveis espectrais com a CDV numa 
configura,ão de alta densidade foliar de uma planta,ão de 
soja, encontrando um relacionamento baixo, tanto para a 
Razão IVP/V, como para o IAF (Figura 14). Uma vez ocorrido o 
fechamento do dossel (i.é, 100¾ de cobertura foliar), a COV 
não poderia, por defini�ão, continuar aumentando, embora as 
plantas de soja continuassem a produzir folhas verdes. 
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Entretanto, o IAF quantificou o 
a Razão IVP/V foi sensível a 
autores, fica evidenciado que 
adequada para quantificar as 
para a cultura da soja. 

25 

aumento na produ�ão foliar e 
isto. Portanto, concluem os 
a COV é uma escolha pouco 

condiç:Ões de dossel "in situ" 
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Figura 14 - Relaç:Ões entre as variáveis CDV, para a soja, e 
(a) a Razão IVP/V; e (b) o Índice de �rea Foliar
(Adaptado de HOLBEN et alii, 1980). Relaç:Ões 
entre a COV e a Diferen�a Normalizada para (e) 
soja e (d) milho (Adaptado de TUCKER et alii, 
1'/79). As setas em .(a), (c) e (d) indicam o 
"fenômeno de trajetória

11 

dos dados ao longo dos 
respectivos ciclos agrícolas. 

Como se pode notar nas Figuras 14 (a), (e) e

(d), e conforme assinalam TUCKER et alii (1979), as relaç:Ões 
da DN com COV exibem um nítido "fenômeno de trajetória" da 



variável com o tempo no decorrer do ciclo agrícola, mas os 
padrões são geralmente similares. 

TUCKER et a1ii (1979) assinalam que as 
planta�ões de soja tornam-se espectralmente aparentes quando 
a COV atinge entre 30 e 35¼ para a soja e entre 20 e 25¾ 
para o milho. Destes pontos em diante, os valores cresceram 
até que os respectivos dosséis atingissem a cobertura 
máxima. A porcentagem máxima de cobertura corresponde aos 
máximos valores das variáveis espectrais. Quando se inicia o 
processo de senescência, os valores espectrais e a COV 
também come�em a decrescer. 

KOLLENKARK et alii (1982b) reportam que 
fatores como espa�amento, data de plantio e cultivar, para a 
soja, foram responsáveis por influências na Porcentagem de 
Cobertura, no Índice de Área Foliar, na Fitomassa e no 
estágio de desenvolvimento da cultura. Entretanto, varia,ões 
nestes parâmetros agronom1cos foram manifestadas na 
reflectância do dossel. A Tabela 1 mostra que as variáveis 
COV e IAF tiveram maiores correlações com as variáveis 
espectrais (tanto para as bandas individuais como para a 
transforma�ão Razão IVP/V) do que a Biomassa Fresca ou Seca. 

Tabela 1 - Coeficientes de determina�ão (rª ) para algumas 
variáveis agronômicas em função das reflectâncias 
no vermelho (600-700 nm) e no infravermelho <800-
1100 nm) e da Razão IVP/V, para um solo escuro 
<"Chalmers") e para um solo claro 
<"Russell"> <Adaptado de KOLLENKARK et alii, 
1982b). 

TIPO DE 
SOLO 

Chalmers 
(solo es-

curo) 

VARIÁVEL 
AGRONôM. 

cov 

IAF 
Biom.Fresca 
Biom.Seca 

VARIÁVEIS ESPECTRAIS 
Vermelho I.V.P. IVP/V

0,94 0,93 0,95 
0,65 0,80 0,85 
0,61 0,71 0,81 
0,53 0,64 0,73 

AMPLITUDES 
DOS DADOS 

0 100¼ 
0 8,9 
0-9120(g/m2 ) 

0-2489(g/mª)
------------------------------------------------------------

cov 0,98 0,93 0,92 0 100¾ 
Russell IAF 0,73 0,69 0,83 0 8,8 
(solo cla-Biom.Fresca 0,59 0,49 0,71 0-9633(g/mª)

ro) Biom.Seca 0,47 0,36 0,57 0-3027(9/mª)

é interessante verificar como se comportam as 
var1aveis espectrais em rela�ão à variável COV, o que será 
feito através das Figuras 15 e 16, a seguir. 
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Figura 15 - Efeitos do solo, como superfície de fundo da 
cultura de soja, nas relações da Porcentagem de 
Cobertura (COV) com três variáveis espectrais: 
(a) fator de reflectância no vermelho; (b) fator
de reflectância no infravermelho próximo; e (c)
razão IVP/V (Adaptado de KOLLENKARK et alii,
1982b).

Conforme concluem KOLLENKARK et alii (1982b), 

além dos outros fatores já citados, a cor e a umidade do 
solo influenciam muito na reflectância no visível e no 
infravermelho. Isto é corroborado por HUETE et alii (1985) 
que constataram, para a cultura do algodão, que a 
reflectância composta (vegeta�ão + solo), no vermelho 
(Figura 16a) convergiu para um valor constante quando a COV 
era de 90¾, após o que houve um leve aumento e tornou-se 
independente da influência dos solos como superfície de 
fundo. 

No caso do infravermelho próximo <Figura 16b), 

com o desenvolvimento e o aumento da vegetação, houve um 
aumento francamente linear dos valores de ref1ectância desde 
o solo exposto até cerca de COV igual a 90¾. A seguir, houve
um aumento súbito na reflectância IVP para valores de COV 
acima de 90¾, o que foi atribuído a um.rápido acúmulo de 
biomassa verde, a despeito de aumentos pequenos da 
porcentagem de cobertura verde lateralmente. é interessante 
visualizar também que, mesmo para COV de 100¾, a 
reflectância IVP foi consistentemente mais alta para o solo 
mais refletivo ("Superstition sand"), devido à penetração do 
IVP no dossel totalmente fechado. 
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Relações entre a Porcentagem de Cobertura 
(algodão) e a reflectância no vermelho (a) e 
no infravermelho próximo (b) para cinco solos 
diferentes: (a) "Superstition sand" (seco); 
(�) "Avondale loam"<seco); < 4. )"tJhitehouse-B 
SCL"(seco); < 0 )u Cloversprings loam

11

(seco); 
(.)"Cloversprings loam"(úmido) <HUETE et alii, 
1985 >.

-· 

Pelas indica,ões de HUETE et alii <1985), 
portanto, vislumbra-se que, a despeito do raciocínio lógico 
que se possa ter inicialmente, os solos são fatores 
importantíssimos na resposta espectral das culturas 
agrícolas, não só nas fases iniciais e nas fases finais de

baixa porcentagem de cobertura vegetal da superfície, mas 
até um ponto relativamente avançado do seu ciclo biológico, 
principalmente para os comprimentos de onda infravermelhos 
que têm maior capacidade de penetra,ão no dossel cultural. 

tem sido 
influência 
agrícolas. 

O parâmetro agronômico Fitomassa (FIT) também 
citado como um dos principais envolvidos na 

sobre a reflectância dos dosséis vegetais 

Como afirmam KIMES et • alii (1981), vem 
crescendo o interesse de se utilizar a radiometria portátil 
como uma ferramenta de pesquisa não-destrutiva em 
substitui,ão ou em suporte a medi,ões mais trabalhosas de 
vegeta,ão, sendo a Fitomassa um dos parâmetros que se tem 
desejado estimar via variáveis espectrais. Isto devido a 



potencialidade de a Fitomassa servir como importante dado de 
entrada para modelos de crescimento e de produtividade de 
culturas (WIEGAND et alii, 1979; TUCKER et alii, 1980). 

AASE & SIDDOWAY (1981) citam também a 
importância da Fitomassa para se fazer estimativas corretas 
do rendimento de resíduos agrícolas, a fim de se poder 
predizer o potencial de riscos de erosão e para um manejo 
mais efetivo de resíduos, incluindo o potencial de excessos 
de resíduos para uso como energia térmica. 

Os padrões de comportamento da variável 
Fitomassa ao longo do ciclo da soja e do milho são mostrados 
nas Figuras 17 (a) e (b), respectivamente. 
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Figura 17 - Padrões de comportamento da Fitomassa ao longo 
do ciclo agrícola para: (a) soja <KOLLENKARK et 
alii, 1982b); e para (b) milho sob diferentes 
tratamentos de adubação N (WALBURG et alii, 
1982) • 

AASE & SIDDOWAY (1981) fizeram o 
relacionamento entre a Diferença Normalizada <DN) e a 
Matéria Seca Total para o trigo, considerando seis 
diferentes densidades de plantio e encontraram as tendincias 
mostradas na Figura 18. 

Os autores assinalam que ne�huma relação geral 
poderia ser estabelecida entre a Diferença Normalizada e a 
Matéria Seca Total, exceto para um determinado período, que 
corresponde aos estágios de crescimento durante o 
perfilhamento. 



Conforme indicam AASE & SIDDOWAY (1981), 
durante o estágio de perfilhamento do trigo, as plantas são 
compostas principalmente de material foliar e existe, então, 
um forte relacionamento entre área foliar e Matéria Seca 
Total acima da superfície; porém, subseqlientemente, esta 
tendência se desfaz. 

<t 

<t 

u.: 

0,8 

0,7 

0,3 

0,2 

O,l 

o,o 
o l 2 3 4 5 6 

MAT. SECA TOTAL (t / ha) 

Figura 18 - Índice de Vegeta,ão Diferen,a Normalizada versus 
Matéria Seca Total para seis densidades de 
plantio do trigo. A linha tracejada mostra o

momento em que se atingiu � máxima Porcentagem 
de Cobertura do terreno em cada densidade de 
plantio (AASE & SIDDOWAY, 1981). 

TUCKER et alii (1979) obtiveram as rela,ões 
entre a combina,ão espectral linear Diferen,a Normalizada e 
as Biomassas fresca e seca para o milho e para a soja
(Figuras 19a,b,c e d). 

Conforme indic�m estes autores, os valores 
iniciais, tanto para a Diferen�a Normalizada como para a 
Biomassa, foram baixos para ambas as culturas <milho e 
soja). Dentro de quatro semanas para a soja e de seis 
semanas para o milho, os valores da Diferen,a Normalizada 
atingiram um máximo, porém a biamassa continuou a aumentar. 

Nas Figura·s 19 (a) e (e), quando a curva 
inicia a se tornar assintótica <Biomassas Fresca e Seca de 
cerca de 12000 kg/ha e 2500 kg/ha, respectivamente), o 
dossel da soja atingiu a máxima Porcentagem de Cobertura 
vegetal sobre o terreno <COV); isto é evidenciado justamente 
pela natureza assintótica da Diferen,a Normalizada versus 
Biomassa. Após este ponto de início da tendência assintótica 
(Figura 19c), a CDV permaneceu constante e continuou, com o
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tempo, a produzir os fotossintetizados que auméntaram a 

Biomassa Seca acima da superfície • Esta rela,ão permaneceu 

constante até que a soja atingiu a senescência <cerca de 
9000 kg/ha de Biomassa Seca) e os valores da DN começaram a 
diminuir, juntamente com uma diminui,ão nas Biomassas Seca e 
Fresca. Conforme ressaltam TUCKER et alii (1979>, a redu,ão 
da Biomassa Fresca resultou- da maturação das plantas e 

conseqtiente perda de umidade devido à senescência; a redu,ão 
da Biomassa Seca resultou de perdas de folhas secas e de 

pecíolos das plantas senescentes. 
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Figura 19 - Rela,ões entre a Diferença Normalizada e (a) 

Biomassa Fresca de soja; (b) Biomassa Fresca de 

milho; (c) Biomassa Seca de soja; e (d) Biomassa 
Seca de milho. As setas indicam o "fenômeno de 

trajetciria" dos dados (Adaptado de TUCKER et 
alii, 1979). 

entre a 
Com rela,ão ao milho, 

Dileren,a Normalizada e a 
as rela,ões temporais 
Biomassa foram menos 
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evidentes <Figuras 19b e d), possivelmente devido às 
dificuldades encontradas nas medições, conforme assinalam os 
autores. A diminuição nos valores da Diferença Normalizada 
ocorreu devido à c1orose (amarelecimento) das folhas e a 
associada queda de folhas; a redução na densidade de 
clorofila resultou no decréscimo da Diferença Normalizada. 

Finalizando, os autores afirmam que o 
"fenômeno de trajetória" <indicado pelas setas nas Figuras 
19a, b, c e d), nas relações entre a Diferença Normalizada e 

a Biomassa com o tempo, mostra a íntima relação das 

variiveis de reflectância no vermelho e no infravermelho 
próximo com o crescimento e o desenvolvimento das plantas. 

KIMES et alii (1981) encontraram tendências 
muito similares às encontradas por TUCKER et alii (1979) 
para as relações entre a Diferença Normalizada e as 
Biomassas Fresca e Seca, corroborando-lhes as indicações e 
concluindo que o sensoriamento remoto "in situ" pode ser 
aplicado como técnica não-destrutiva para se estimar 
var1aveis agronom1cas do milho altamente relacionadas com o 
"status" fisiológico do dossel desta cultura. 

2.4. Modelos de ReTlectincia de Dossel 

Neste subcapítulo, dados os objetivos da 
presente pesquisa, pretende-se fornecer alguns conceitos 
sobre modelos de reflectância, bem como uma breve revisão de 
sua evolução. Isto visando contextualizar a importância da 
modelagem como forma de integrar os conhecimentos sobre as 
intera,ões entre as propriedades refletivas e os parâmetros 
biofísicos descritores dos dosséis agrícolas. 

Desde os primórdios do Sensoriamento Remoto em 

Agricultura, pode-se dizer que muitos programas de pesquisa 
têm sido encetados com o objetivo de obter um entendimento
cada vez melhor sobre as complexas interações entre a 
radiação solar na porção espectral do visível e do 
infravermelho próximo e os vários parâmetros dos dosséis de 
culturas. 

Isto porque o entendimento científico do 
sensoriamento remoto multiespectral aplicado ao inventário e 
ao monitoramento do crescimento de culturas agrícolas é 
baseado nos fundamentos físicos das interações da radiação 
solar com a atmosfera terrestre e com os dosséis daquelas 

culturas. 
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A reflectância espectral de um dossel, como se 

sabe, depende não só de sua estrutura e de seu conteúdo 
biológico, mas também dos ângulos de ilumina,ão e de visada, 
dado que superfícies vegetadas não têm comportamento 
perfeitamente lambertiano. 

Visando integrar todos estes aspectos, bem 

como os seus interrelacionamentos, vêm sendo muito 
utilizados, principalmente a partir de fins da década de 60, 
os modelos de reflectância de dosséis vegetais. 

GOEL (1988) faz uma interessante e completa 
revisão sobre os modelos de reflectância de dosseis 
vegetais, com relação ao seu uso na estimação de parâmetros 
biofísicos destes dosséis a partir de dados de reflectância. 

Como explica o autor, todo o sistema envolvido 

no sensoriamento remoto de vegeta,ão é constituído pelos 
seguintes subsistemas: a fonte de radiação (normalmente é o 
Sol), a atmosfera, o dossel vegetal, o solo e o detector. 

O sistema completo é mostrado na Figura 20. A 

radia,ão solar incide no topo da atmosfera e parte desta 
radia,ão é espalhada/refletida pelas partículas e outra 
parte atravessa e é refletida pelo dossel e pelo solo. A 
radiação espalhada/refletida é detectada por um detector 
colocado num veículo, num helicóptero, num avião ou num 
satélite. 

Cada um dos cinco subsistemas é caracterizado 
por um conjunto de propriedades/parâmetros, representados na 
Figura 20 por Cai) ••• Cei), de tal modo que o conjunto CRi) 
de atributos da radia,ão recebida pelo detector é dependente 
de comprimento-de-onda, tempo e detalhes espaciais 

introduzidos pela atmosfera, pelo dossel e pelo solo. Em 
geral, ter-se-á, então: 

Ri = f(ai, bi, ci, di, ei) <Eq. 3) 

onde a fun�ão f compreende os processos de transferência 
radiativa que produzem o conjunto CRi). 

GOEL (1988) salienta ainda que há dois 
aspectos da equa,ão (3) entre a radia,ão detectada e os 
parâmetros do sistema, aspectos estes bastante relevantes 
para o sensoriamento remoto: 

(a) um �specto envolve a defini,ão ou a deriva�ão de
uma fun�ão ou de um algoritmo que produzirá o 
conjunto CRi), dadas as características do sistema 
(ai, bi, ci, di, ei). Este pode ser referido como um 
problema direto ou o problema da modelagem da 
reflectância de dossel; 



(b) o segundo aspecto envolve a defini,ão ou a
derivacão de uma funcão, rela,ão ou algoritmo g que
gerará o conjunto Cci} de parâmetros que caracterizam
o dossel a partir do conjunto medido CRi}. 
Simbolicamente, g é especificado por:

{ci} = g(Ri, ai, bi, di, ei) (Eq.4) 

CETECTOR (ei) 

Figura 20 - Configura,ão do sistema completo de 
Sensoriamento Remoto (Adaptado de GOEL, 1988). 

Este pode ser referido como o problema 
inverso, ou seja, o problema de se estimar parâmetros de 
dossel a partir de dados de reflectância. 

Na Figura 21 apresenta-se 
relacionamento entre o problema djreto, 
problema inverso. 

esquematicamente o 
as medicões e o 

Como ressalta o autor, a solucão do problema 
direto é um pré-requisito para resolver o problema inverso. 
Desta maneira, os primeiros anos dedicados à modelagem da 
reflectância dos dosséis foram devotados ao problema direto. 
Devido ao fato de que o número de medi,ões de reflectâncias 
usualmente é menor do que o número de parâmetros que as 
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determina, o problema inverso é mais difícil de resolver, 
contudo tem maior relevância prática. 

Parâmetros 
r- do dossel 1-----, 

e 

Modelo de 
Medições reflectãncia 

do dos se 1 

l R' = R+l\R l 
refl ectânci a reflectância 

calculada R medi da R' 

e - R = P rob 1 ema Oi reto 
R- C =Problema Inverso
R'- C =Estimativa de parâl'.'etros do

dossel através de dados de 
reflectância do dossel 

R- C=Sensibilidade ou Erro de Anâlise

Figura 21 - Representação esquemática do problema direto, do 
problema inverso e da estimação de parâmetros de 
dossel a partir de dados de reflectância <GOEL, 
1988 >.

BUNNIK (1984), .que faz uma boa revisão sobre 
os modelos de reflectincia de dosséis vegetais, reporta que, 
nas últimas décadas, têm sido desenvolvidos modelos 
matemáticos para estudos de fotossíntese, de crescimento de 
plantas e, também, para aplicações em Sensoriamento Remoto. 

Em Sensoriamento Remoto, os modelos 
matemáticos são usados como uma ferramenta a fim de melhorar 

o entendimento da relação entre a radiação refletida <e 
medida) num determinado conjunto de bandas espectrais 
(posicionadas dentro das janelas de transmitância 
atmosférica) e a geometria de irradiação e de visada, a 
estrutura do dossel e as propriedades Ópticas dos 
componentes do dossel, em particular as folhas das plantas. 

Em todos os trabalhos relacionados com o 
assunto, constata-se que os esforços de modelagem iniciaram
se considerando-se a interação da radiação com folhas 
individuais; sendo que uma das primeiras tentativas foi o 

método do raio traçador usado por WILLST�TER & STOLL (1918). 
Assim, modelos de secção transversal foliar foram usados 
para calcular a reflexão e a refração de raios de luz nas 
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interfaces entre paredes cel�lares e cavidades de ar. Após a 
ocorrência de espalhamento múltiplo, são estimadas os totais 
de radia�ões refletidas e transmitidas. 

Outra abordagem bastante citada é a escolhida 
alii (1969) em que são calculadas as reflexões 
fluxo difundido entre duas interfaces, para o 

por ALLEN et 
múltiplas do 
caso de uma folha compacta sem cavidades de ar. 

Em seguida GAUSMAN et alii (1970) estenderam 
aquele, assim denominado, "modelo das placas" de ALLEN et 
alii (1969) para folhas com cavidades de ar entre as paredes 
celulares. 

O primeiro modelo abordando reflectância 
difundida por um dossel de plantas �oi desenvolvido por 
ALLEN & RICHARDSON (1968). Trata-se de modelo de 
transferência isotrópica uni-dimensional, o qual foi baseado 
na teoria de Kubelka e Munk sobre estudos Ópticos de 
superfícies pintadas. 

ALLEN & RICHARDSON (1968) aplicaram o seu 
modelo para determinar a influência do número de camadas 
foliares do dossel na reflectância difundida para cima. O 
modelo explicou satisfatoriamente o espalhamento múltiplo no 
infravermelho, o qual faz com que a reflectância aumente, 
mesmo depois que a cobertura do solo esteja completa, 
enquanto o índice de irea foliar tiver aumentos adicionais. 
O modelo tambem explicou o comportamento assintótico da 
reflectância do dossel para altos valores do IAF. 

A partir do início da década de 1970, foram 
surgindo outros modelos de reflectância de dossel, os quais 
introduziam modifica,ões e melhoramentos em rela,ão aos 
modelos anteriores, podendo ser citados os seguintes: IDSO & 
DeWIT (1970), SUITS (1972>, VERHOEF & BUNNIK (1976) e

VERHOEF (1984). 

A limita,ão atribuida à maioria dos modelos 
até aqui citados é o seu caráter uni ou bi-dimensional; ou 
seja, obtem-se uma reflectância média, independente da 
localização, uma vez que se assume que os dosséis estendem
se infinitamente na dire,ão horizontal. 

Em função disto, KIMES & KIRCHNER (1982) 
desenvolveram um modelo tridimensional, que permite o 
cálculo da distribuição espacial da reflectância direcional 
a partir de mdduloé. O proce�so de interação dentro de cadi 
célula é suposto como espalhamento isotrópico. 

Como afirma BUNNIK (1984), quando o caráter 
estocástico das propriedades geométricas e Ópticas dos 
dosséis de plantas é considerado, tais modelos 
tridimensionais também poderiam ser aplicados para �imular a 
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difusão espacial da reflectância direcional, ao invék do 
valor médio. 

Um modelo baseado numa abordagem estocástica é 
o modelo de reflectância de dossel de SMITH & OLIVER (1972).
O método de Monte Carla de escolhas aleatórias é aplicado
para o traçado dos fluxos penetrante e espalhado dentro da
dossel. Dentro de cada camada estratificada horizontalmente
as elementos do dassel são distribuidas aleatoriamente. As
funções de distribuição da inclinação e do azimute foliar
são subdivididas em intervalos de igual probabilidade. A
radia,ão incidente está originando-se de 20 setores do
hemisfério celeste. A penetração da fluxo vinda de uma fonte
é determinada pela gera,ão aleatória de um número entre 0 e
1 e pela probabilidade de um buraca em cada camada. Na
camada onde a choque ocorre, um componente do dassel com uma
determinada orientação e propriedades Ópticas é selecionado
ao acaso. O fluxo secundário devido ao espalhamento é

adicionado ao campo interno de fluxo dividido segundo os 20
setores mencionados. A penetração do fluxo secundário é

também determinada pelo processo de Monte Carla para escolha
do traçado. Finalmente, após o traçada repetitivo da fluxo
gerado, dentro de cada camada e para cada setor, a fluxo

. radiante é determinado após a convergência. Dado que o valor
de convergência para cada ciclo de cáculo é dependente da 
sele,ão aleatória da penetração de fluxo e de espalhamento 
anisotrópico, cálculos sucessivos mostrarão uma variação 
es�ocástica da reflectància direcional. Desta maneira, o 
caráter estocástico da reflectância de dossel pode ser 
estudado a partir de um ponto de vista do modelamento. 

Para um maior detalhamento sob�e os modelos de 
reflectância de dossel, podem ser selecionados excelentes 
trabalhos de revisão como o de BUNNIK (1984) e �  de GOEL 
(1988). 

Em termos de 
relacionadas com modelagem de 
investiga,ões foram realizadas. 

pesquisas 
dossel, 

brasileiras 
muito poucas 

Pode-se, inicialmente, citar o trabalho de 
RUDORFF (1985), em que, utilizando dados MSS/Landsat da 
cana-de-a,úcar, o autor obteve os índices de vegeta,ão Razão 
Simples (IVP/V) e Índice de Vegetação Transformado 
C(V(ÍVP-V>l<IVP+V)+)0,5}. Em seguida, através destes índices 
e dos valores de rendimento da referida cultura, foram 
obtidas equa,ões de regressão, ou seja, modelos que 
explicaram, no caso da Razão SimpÍes, até cerca de 56¼ da 
varia,ão na produtividade da cana-de-a�úcar. 

Para a cultura de trigo, RUDORFF & BATISTA 
(1988, 1989a,b) uti1izaram dados TM/Landsat em forma de 
índices de vegeta,ão conjuntamente com dados 
agrometeorolÓgicos. Concluíram que o uso dos dois tipos de 
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dados de maneira integrada melhorou significativamente o 

modelo para obten,ão da produtividade daquela cultura, 
quando comparado ao uso de índices de vegeta,ão ou de dados 
agrometeorológicos, separadamente. 

Além destes trabalhos mais diretamente 
envolvidos com modelagem/produtividade, há ainda alguns 
outros em que os objetivos estão mais voltados para o 
entendimento das rela,ões entre variaveis agronômicas e 
variáveis espectrais, visando-se fornecer subsídios a 
futuros esfor,os de modelagem de produtividade de 

culturas/reflectância de dosséis, tais como as pesquisas de 
FORMAGGIO & EPIPHANIO (1988), BATISTA & RUDORFF <1988), 
EPIPHANIO & FORMAGGIO (1987 e 1988) e BATISTA et alii 
(1988). 



3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 - Descri�ão Geral das �reas de Estudo 

As áreas de estudo estão situadas na região 
nordeste do Estado de São Paulo e são constituídas de três 
módulos de 15km x 15km, sendo que um módulo localiza-se no 
município de Colômbia, outro em Barretos e outro em Guaíra 
(Figura 22). 

i 
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ÓRBITA 221 
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MINAS GERAIS 

ATLÂNTICO 

Figura 22 - Locali2a�ão dos três módulos de 15km 

selecionados como areas de estudo, 
Estado de São Paulo, e ilustra�ão 

TM/Landsat da órbita 221/ponto 74 que 

x 15km 

a NE do 
da imagem 
recobre os 

módulos. 
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Segundo a compartimentação geomorfológica 

regional proposta por IPT (1981a), as áreas correspondentes 
aos três módulos de estudo situam-se nas Áreas Indivisas do 
Planalto Ocidental. Nelas ocorre a presen,a de relevos de

colinas amplas, com densidades de drenagem pouco maiores nas 
áreas sedimentares do que naquelas áreas desenvolvidas sobre 
rochas basálticas. Nas áreas basálticas, a marcante 
persistência de formas colinosas do tipo colinas médias e 
principalmente de colinas amplas é uma condic;:ão que parece 
estar ligada a uma espessura e permeabilidade dos solos, 
favorecendo a percolac;:ão de agua em subsuperfície, e o 

aparecimento de lagos perenes ou temporários, além de 
resultar num maior espa,amento dos cursos d'água. 

O detalhamento 
litoestratigráficas e 
conforme segue: 

feito 

descritivo 

com base em 

das 
IPT 

unidades 

(1981b), 

~ \ ' 

JKsg - Foma,ão Serra Geral (Grupo Sao Bento>, constituida de 

Ka -

rochas vulcânicas toleiticas em derrames basálticos 
de colora,ão cinza a negra, textura afanítica, com 
intercalações de arenitos, finos a médios, e esparsos 
níveis vitrofíricos não individualizados; 

Formação Adamantina (Grupo Bauru 1, constituída de 

depósitos fluviais com predominância de arenitos 

finos, podendo apresentar cimenta,ão e nódulos 
carbonáticos, com lentes de siltitos arenosos e

argilitos, ocorrendo em bancos maciç:os; 

Qi - Sedimentos Continentais Indiferenciadas, que são

depósitos continentais incluindo sedimentos elúvio
coluvionares de natureza arena-argilosa e depósito de
calha e/ou terraço.

Qa - Sedimentos
incluindo
variável,
depósitos

Aluvionares, que são aluviões em geral, 
areias inconsolidadas de granulação 

argilas e cascalheiras fluviais, em 
de calha e/ou terrac;:o. 

Na Figura 23 está mostrada 
espacial das unidades litoestratigráficas 
geologia dos três módulos de estudo. 

a 
que 

disposição 
compõem a 

Os materiais geológicos acima descritos 
originaram solos com horizontes B - latossólicos, de maneira 
absolutamente predominante, sendo que os limites pedológicos 
geralmente confundem-se com os limites litoestratigráficos 
mostrados na F.igura 23. Ou seja, nas áreas das unidades 
litoestratigráficas JKsg em geral ocorrem Latossolos Roxos 
<LR); nas áreas Ka, ocorrem Latossolos Vermelho Escuros 
<LE); e, no módulo de Guaíra, na área Qa, ocorre uma pequena 



mancha de Latossolo Vermelho-Amarelo (LVa), local onde havia 
alguns pivôs cujas planta�Ões serviram de áreas de estudo. 
Estas informa�ões sobre os solos foram obtidas segundo CNEPA 
(1960). 

BARRETOS 

' "

MODULO COLOMBIA 

MODULO BARRETOS 

BARRETOS 

5km 

f-----l 

MÓDULO GUAÍRA 

Figura 23 - Disposi�ão espacial das unidades litoestra-
tigráficas dos três módulos de estudo (Adaptado 
de IPT, 1981b). 

Na região predomina o tipo climático Aw de 

K8ppen, clima tropical úmido com esta�ão chuvosa no verão e

seca no inverno (maio a setembro), sendo julho o mês em que 
a seca atinge a maior intensidade, um dos fatores limitantes 
para culturas não irrigadas de inverno. O índice 
pluviométrico varia entre 1100 e 1300mm anuais <CNEPA; 
1960) •

De maneira geral, a região pode ser 
considerada de ocupa�ão agro-pastoril, ocorrendo extensas e 
contínuas áreas de pastagens, pouca vegeta�ão natural 
primitiva e umâ grande quantidade de áreas utilizadas com 
culturas anuais de sequeiro e, principalmente, por grandes 



sistemas de aspersão do tipo "pivô central". Sistemas estes 
que começaram a ser utilizados na década de 70, vêm passando 
por um grande incremento e fa2�m do município de Guaíra, 
por exemplo, a região agrícola que apresenta uma das maiores 
quantidades de áreas irrigadas por aspersão do Brasil. 

As culturas de maior interesse são o feijão, o 
trigo, o milho, a cana-de-açúcar, o sorgo, o tomate, a soja, 
vindo os citros numa posição secundária. 

3.a - Sele�ão de Áreas/Acompanhamento das Culturas

A região de Barretos/Guaíra/Colômbia possui -
excelentes condições sob o ponto de vista do sensoriamento 
remoto de culturas, dadas algumas características como: 

- predominância de relevo suave ondulado a
plano: condição que minimiza o efeito topográfico sobre o

ângulo de incidência de luz solar, concorrendo para uma 
iluminação uniforme do terreno, como afirma KOFFLER <1982); 

- ocorrência de áreas agrícolas irrigadas por
pivôs centrais, com grandes dimensões (60 a 100ha), 
compatíveis com as especifica�ões dos sensores orbitais 
existentes; 

- ocorrência de culturas de inverno, epoca do
ano em que há melhores probabilidades de obtenção de imagens 
de satélite livres de cobertura de nuvens; 

- predominância de três tipos de solos de
grande importância e representatividade agrícola em termos 
de Estado de São Paulo: Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho 
Escuro e Latossolo Vermelho - Amarela; e, 

dominância de bom nível cultural dos 
proprietários, os quais facilitam o acesso às suas fazendas
e mantêm bons registros de controles agronônicos das suas 
plantações. 

Assim, de posse de uma imagem TM/Land5at-5 de 
junho de 1986, b�m como de informações advindas de contatos 
efetuados no ano de 1986 durante a execução de um projeto 
anterior (também na área de Sensoriamento Remoto Agrícola), 
foram selecionadas 55 ãreas de trigo (Jriticum aestivum, L.> 
e de feijão (Phaseolus vulgaris, l.), dentro dos três 
módulos de 15km x 15km, distribuídas conforme indicado na 
Tabela 2. 



Tabela 2 - Distribui,ão das 55 áreas de trigo e de feijão 
nos três módulos de estudo • 

MÓDULOS 

GUAÍRA 
BARRETOS 
COLÔMBIA 

TOTAL 

. CULTURAS 
FEIJÃO TRIGO 

26 

13 

3 

42 

3 
4 
6 

13 

TOTAL 

29 
17 

9 

55 

Selecionadas as áreas e efetuados os devidos 
contatos com os respectivos proprietários <1� missão de 
campo), foi iniciada uma série de 7 missões de coleta de 
dados "in situ 11 para vários parâmetros agronômicos, visando 
fazer o acompanhamento das condições das culturas do trigo e 
do feijão durante os seus respectivos ciclos biológicos. 

A fim de facilitar e ordenar os trabalhos em 
cada local, elaborou-se uma ficha de campo onde os seguintes 
itens deviam ser preenchidos para cada área em cada missão 
de campo: código da área, módulo, missão, data, 
observadores, cultura, variedade, data de plantio, 
orienta�ão das fileiras, espaçamento, altura média, número 
de plantas/metro linear, número de folhas verdes/planta, 
número de folhas secas/planta, peso de matéria 
verde/"n"plantas, area foliar, uniformidade de cultura, 
porcentagem de cobertura do solo pelas plantas <estimativa 
visual), umidade do solo, estágio vegetativo, número do 
filme/número da foto, observa,ões gerais, croqui dos pontos 
de coleta. 

Cabe ressaltar aqui que cada missão de 
acompanhamento das culturas/coleta de dados agronômicos e 
espectrais foi levada a efeito em datas praticamente 
simultâneas com as passagens do satélite Landsat sobre a 
região de estudo (quadrante E da imagem da órbita 221 ponto 
74), conforme é demonstrado na Tabela 3. Como o número �e 
áreas era grande e eram muitos os procedimentos em cada 
área, foram necessários, em média, três dias antes e três 
depois de trabalho ao redor das datas de passagem do 
satélite. 
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Tabela 3 - Datas das passagens Landsat, datas das campanhas 
de campo e ¾  de cobertura de nuvens. 

DATAS DAS 
IMAGENS 

19/maio/87 
04/jun./87 
20/jun./87 
06/jul./87 
22/jul./87 
07/ago./87 
23/ago./87 
08/set./87 

19 

DATAS DAS CAM
PANHAS DE CAMPO. 

a 23/maio/87 
31/maio-06/jun./87 

17 a 23/junho/87 
04 a 10/julho/87 
20 a 25/julho/87 
03 a 08/agosto/87 
18 a 23/agosto/87 
04 a 10/set./87 

N° DA 
MISSÀO 

<a) 
1 >l>, 

2""

3"" 

4"' 

5"' 

6 "' 

7"' 

¾ COB. 
NUVENS 

60¾ 
90¾ 
10¾ 

0¾ 
< b) 
90¾ 
< c ) 

100¾ 
----------------------------------------------------

(a) Missão efetuada para localiza�ão das áreas e contatos 
com os respectivos proprietários. 

(b) Imagem não gravada devido a manuten�ão automática no 

próprio satélite. 

(c) Imagem não gravada devido a problemas técnicos na 

Esta�ão de Recep�ão de Cuiabá (MT).

Por este quadro per·cebe-se que só foi possí'Vel 
utilizar duas das sete passagens disponíveis, ou sejam, as 
referentes� 2� e 3"' miss5es de campo. 

3.3 - Coleta de Parâmetros Agronômicos 

Muitos parâmetros de culturas têm sido 
estudados visando verificar-se a existência de rela�ões com 
o comportamento espectral destas culturas. Estes parâmetros 
devem ser indicadores do grau de desenvolvimento, do vigor e

das condi�Ões gerais das culturas em questão. Os parâmetros 
e os respectivos métodos de coleta são descritos a seguir: 

a) Peso da Matéria Verde <PV) � obtido pela pesagem direta
de várias amostras de plantas coletadas ao acaso dentro de
cada área, em balan�a portátil (capacidade para 1,610Kg) com
precisão de 0,1g. Os valores finais são dados em unidades de
g/planta.
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b) Peso da Matéria Seca <P�) uma parte das amostras
utilizadas para o peso da matéria verde era acondicionada em
sacos de papel identificados para cada área. Estas amostras
eram, então, levadas para estufa com ventilai:;:ão fori:;:ada,
onde permaneciam por 24 a 48 horas a uma temperatura média
de 75º C. Os valores finais são dádos em unidades de
g/planta.

c) Teor de Umidade (TU¾) - tendo-se os valores de PV e de
PS, a porcentagem de umidade era obtida através de cálculos,
conforme a Equai:;:ão (5).

TU¾ = 
PV - PS 

--------- X 100 
PV 

(Eq.5) 

Notar que os TU¾ não eram correspondentes aos 
do momento da passagem do satélite e, sim aos do momento da 
coleta das amostras para PV, podendo então ter havido 
modificai:;:Ões em funi:;:ão de irriga�ão ocorrida entre o momento 
da coleta e o da passagem Landsat. 

d) Área Foliar (AF) · - este parâmetro era obtido de maneira
diferente para cada cultura. No caso do trigo, assumiu-se a
forma da folha retangular, obtendo-se a area a partir de
medidas de comprimento e largura foliar. Desta maneira,
através de várias amostras� obtinha-se a área foliar por
planta, dada em cm�(pl.

Quanto a área foliar para o feijão, 
inicialmente foi obtido um grande número de amostras de 
folhas de feijão, as quais foram pesadas; em seguida, as 
folhas de cada amostra pesada eram decalcadas em papel e, 
posteriormente, a área era medida através de mesa 
digitalizadora acoplada em microcomputador PC, conforme 
"software" adequado para medii:;:ão de áreas. Assim, de posse 
de vários pares de peso K área aplicou-se procedimento 
estatístico de regressão linear, em que a área foi mantida 
como variável dependente. Na· Figura 24 são apresentados o 
diagrama de dispersão e a equai:;:ão de reta obtidos. 

Assim, por simplicidade, as amostras de folhas 
eram pesadas no campo e, posteriormente, através da equa,ão 
já referid�, obtinham-se .as áreas foliares. Os valores 
finais para esta variável são dados em área foliar média por 
planta, em unidades de cmª /p1. 

e) Índice de �rea Foliar <IAF) - este parâmetro é definido
como a relai:;:ão entre a área foliar total e a área de solo
diponível para a planta. Assim, de posse da área foliar
m é d i a p o r p 1 a n t a , d o e s P a ç: a.me n t o m é d i o e d o n úmero m é d i o d e
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plantas -por metro linear, calculou-se o parâmetro IAF, 

conforme a Equa,ão (6). 

IAF = (NPM x AF)/EF 

onde: 

NPM = número médio de plantas 

(plantas/m); 

por metro 

AF = área foliar média por planta <me /planta); 

EF = espa,amento médio entre fileiras <m). 

<Eq.6) 

linear 

Este procedimento para o cálculo do parâmetro 
IAF já fora utilizado por EPIPHANIO (1988). 

2295,18 

� 
u 

o:: 
1763,96 

1232,73 

701,51 

170,29 
6,20 

ÁP.EA= - 99,73 i- 43 ,55 ( peso)

11,(B 

r = o,95 

N.C. = 100%
• 

• 

• • 

l:i56 �84 2!;72 30p0 35,48 4� 45,24 50,12 

PESO DAS FOLHAS ( g) 

• 

55,00 

Figura 24 - Diagrama de dispersio e 

para as variáveis peso 
foliar para o feijão. 

equa,ão de regressão 

das folhas versus area 

f) Fitomassa (FIT) - os valores para este parâmetro foram
obtidos por simples cálculos, envolvendo os dados de peso da
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matéria verde e de número médio de plantas por metro linear, 
conforme a Equa,ão (7). 

FIT= PV x NPM (g/m) <Eq.7) 

onde: 

PV = peso médio da matéria verde por planta (g/planta); 

NPM= número médio 
(plantas/m). 

de plantas por metro linear 

g) Porcentagem de Cobertura Vegetal <COV) - este parâmetro
visa aval.iar, numa visada vertical, a quantidade de material
vegetal verde da cultura que está cobrindo a superfície do 
terreno na data de obten,ão da imagem de satélite <ou em 
data a mais próxima possível). Para isso, em cada área, foi 
obtida uma fotografia vertical com câmara manual erguida a 
cerca de dois metros de altura, procurando-se tomar uma 
amostra que representasse as condi�Ões de cobertura vegetal 
da área. Sobre a fotografia é feita, então, a determina,ão 

da quantidade de cobertura vegetal dada pel� cultura 
através de uma grade de pontos compatível com a fotografia, 
fazendo-se, em seguida, o cálculo da porcentagem. Método 
semelhante já fora utilizado por HEILMAN et alii (1981) e 
por EPIPHANIO (1988). 

h) Rendimento Estimado (RE) - nas ultimas missões de campo 

<mais especificamente na 6� e na 7� missões), muitas áreas 
de trigo e de feijão já estavam praticamente maduras e em 
ponto de colheita. Dados os objetivos deste projeto de se 
investigar também as rela,ões das variáveis espectrais com a 
produtividade,foram coletados dados para o RE. Para isso, em 

cada área considerada em ponto de colheita, eram delimitadas 

três amostras de 1mª, ao acaso, nas quais todas as vagens 
(no caso do feijão) ou todas as espiguetas (para o trigo) 
eram colhidas e embaladas em sacos previamente 
identificados. Em seguida, os grãos eram separados da palha 
e pesados obtendo-se o peso de grão por m�. Com a média das 

três am-ostras, por expansão direta, calcula-se o rendimento 
esperado em Kg/ha. 

Cabe salientar que, no caso do feijão, muitas 
amostras de vagens estavam com um teor de umidade muito 
elevado e foram deixadas em estufa por 24 horas a cerca de 

70°C, antes da pesagem dos grãos. 

i) Rendimento Declarado <RD) quando sé chegava numa
determinada área para a respectiva coleta de seus parâmetros
agronômicos e a ·cultura já havia sido colhida, procurava-se
o proprietário que fornecia o rendimento encontrado na

colheita, em Kg/ha; mesmo nos casos de se ter RE, quando
possível também se obteve RD.
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Os parâmetros: Número de Folhas Verdes/Planta, 

Número de Folhas Secas/Planta, Altura Media das Plantas, 
Espaçamento e Número de Plantas/Metro Linear foram obtidos 
por medic:ões ou por contagem diretas, conforme o caso. 

3.4 - Aquisi�ão dos Parâmetros Espectrais 

Os parâmetros espectrais, sobre os quais se 

fundamentaram as diversas análises do presente trabalho, 
provieram de sensores colocados em dois níveis de coleta: ou 
seja, no nível orbital <dados TM/Landsat-5) e no nível de 
campo (radiometria). A seguir são fornecidos subsídios a 
respeito das metodologias de aquisi,ão dos dados espectrais 
nos dois níveis. 

3.4.1 - Dados do TM/Landsat-5 

Inicialmente convém descrever, ainda que de 

forma resumida, alguns detalhes operacionais do sistem� 
LANDSAT, a fim de propiciar melhor entendimento sobre vários 
procedimentos adotados neste trabalho. 

O primeiro satélite Landsat era, 
originariamente denominado ERTS <"Earth Resources Technolog� 
Satellite

11

) e foi lanc:ado em 23 de julho de 1972 pela NASA. 

Dois outros satélites praticamente iguais 
foram lançados em anos posteriores, sempre tendo a bordo 
como principal sistema sensor o "Multispectral Scanner 
Subs�stem" (MSS). A repetitividade de obtenc:ão de imagens do 

mesmo ponto terrestre (cobrindo 185Km x 185Km cada imagem) 
era de 18 dias, sempre à mesma hora solar local. A resolução 
espacial era de 79 metros, com quatro bandas es·pectrais 
(entre 400 e 1100nm). 

Incorporando avanços e melhorias tecnológicas 

em relac:ão ao MSS, em julho de 1982 foi colocado em órbita, 
a bordo do Landsat-4, o sensor "Themat ic Mapper" (TM). 
Esses avanços incluem melhor resoluc:ão espacial (30m x 30m 
para as bandas do visível e do infravermelho refletido), 
maior número de faixas espectrais (6 bandas no espectro 
refletido e 1 banda no termal) localizadas em novas regiões 
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do espectro eletromagnético, e com um maior número de níveis 
de quantiza,ão dos dados <256 níveis no TM e 64 no MSS), 
levando a uma maior sensibilidade radiométrica . 

Em mar,o de 1984 foi lan,ado o Landsat-5,
também portando os sensores MSS e TM, os quais ainda 
atualmente encontram-se em opera,ão; o TM/Landsat-4 já foi
desativado. A repetitividade dos dados do Landsat-5 é de 16 
dias. 

Na Tabela 4 são apresentadas as sete bandas do 
TM/Landsat-5 e as principais aplicações potenciais que foram 
consideradas para a seleção de cada banda. 

Tabela 4 - Bandas do sensor TM/Landsat-5 e suas principais 
aplica�ões potenciais 

BANDA INTERVALO ES
PECTRAL < µm) 

APLICAÇÕES POTENCIAIS 

1 0,45 - 0,52 Estudos batimétricos em regiões de 

2 0,52 - 0,60 

3 0,63 - 0,69 

4 0,76 - 0,90 

5 1,55 - 1,75 

6 10,4 - 12,5 

7 2,08 - 2,35 

FONTE: NASA (1984a). 

àguas limpas. Sensitividade à concen
tração de carotenos e clorofila. 

Mapeamento de 
reflectância 
situa em 0,55 

vegetação sadia pela 
verde, cujo pico se 

µm. 

Banda de absorção da clorofila; ·sig
nificativa na diferencia,ão de espe
cies vegetais. 

Estudos de volume da biomassa e de
lineamento de corpos d'água. 

Estresses de vegetação por desequi
líbrio de água na cobertura foliar. 

Propriedades termais do solo, rocha 
vegeta�ão e água. Estudos de contras
te térmico entre litologias silicáti
cas. 

Considerada estritamente para fins 
geológicos; selecionada para identi
ficar minerais com íons hidroxilas. 
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Descrições mais detalhadas sobre vârios 
aspectos operacionais do sistema TM/Landsat podem ser 
encontradas em USGS <1984), NASA (1984b), MENEZES (1986) e 
EPIPHANIO (1988). 

Convém ainda assinalar que os produtos gerados 
pelo sensor TM podem ser armazenados em fitas compatíveis 
com o computador <ou "computer compatible tapes", CCT's), ou 
seja, podem ser manipulados automaticamente, constituindo
se, então, em imagens digitais. 

Uma imagem digital e uma representa�ão 
numé�ica de um produto qualquer obtido através de sensores. 
A imagem analógica tem a sua área particionada em um número 
finito de sub-áreas minúsculas (também denominadas "células 
de resolui;ão" ou "pixels"); a cada sub-área é atribuído um 
valor de nível de cinza (que pode variar de 0 a 255) 
proporcional à sua radiância. Desta maneira, uma imagem 
digital pode ser considerada como sendo uma matriz bi
dimensional de pixels, cujos níveis de cinza podem variar 
entre 0 e 255, onde os pixels com valores menores aparecerão 
com tonalidades mais escuras e vice-versa (Figura 25). 

Cada pixel está associado a um nível de cinza, 
que é uma representa�ão numérica quantizada dos valores de 
radiância correspondentes a cada pequena área unitária 
imageada no terreno (30m x 30m, para o TM). Somente valores 
discretos ou inteiros de níveis de cinza são associados aos 
pixels. 

Assinale-se que, além da dimensão espacial ou 
geométrica (tamanho e disposição dos pixels em formato de 
matriz bi-dimensional) da imagem digital, há ainda a 
dimensão espectral <no caso do TM, sete bandas) e a dimensão 
temporal <a cada 16 dias se tem uma imagem do mesmo local 
terrestre, para o TM/Landsat). 

Assim, uma imagem digital obtida por satélite 
pode ser considerada como uma matriz multidimensional de 
níveis de cinza referentes a uma cena terrestre. 

Torna-se fácil inferir que, quanto maior o 
número de pixels da matriz, melhor deverá ser a resolu,ão 
espacial da imagem e que, quanto maior for o intervalo total 
dos valores de níveis de cinza, melhor será a resolu�ão 
radiométrica. O número de subdivisões do espectro 
eletromagnético, em que a radiância é medida, determina a 
resolu,ão esP.ectral (7 bandas para o TM). 

Dados os problemas já esclarecidos no item 3.2 
deste trabalho, foi possível trabalhar com apenas duas datas 
de passagem do TM/Landsat-5, ou seja, as dos dias 20/06/87 e 
06/07/87, correspondendo a 2� e 3m miss5es de campa, 
re,sp ec t i vamen te. 
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Figura 25 - Representa�ão esquemática de uma imagem digital, 
das diferentes bandas TM, dos pixels, das 
tonalidades para os alvos solo/vegeta�ão e dos 
correspondentes níveis de cinza. 

Teria sido ideal que, para as sete missões de 
coleta de dados agronômicos, houvesse as sete 
correspondentes imagens isentas de nuvens, a fim de se poder 
acompanhar todas as áreas de trigo e de soja nas várias 
etapas de seus ciclos. 

Contudo, dado que as datas de plantio das 
diversas áreas estenderam-se por um período bastante longo, 
numa mesma data de passagem do satélite foi possível obter
se grupos de áreas que estavam em diferentes fases-de seus 
ciclos, como é mostrado na Tabela 5, com base em quinzenas 
dentro das quais havia sido feito o plantio de cada área. 
Desta forma, as áreas foram compartimentadas em 4 grupos 
para o trigo e em 6 grupos para o feijão, procedimento que 
ampliou significativamente as possibilidades de analisar os 
dados, uma vez que se passou a ter informa�ões de pratica-



mente todas as fases das culturas em apenas duas datas de

passagem .Landsat. 

Tabela 5 - Agrupamento das areas de trigo e de feijão por

grupos de idade e dados gerais sobre cada ãrea. 

CULTU QUINZENAS GRUPOS NQ DE i\REAS DATAS DE DATAS DE DURP.ÇAO CICLO IDADE EM IDADE EM 
RllC::- DF PI ANTIO ORDEM PLANTIO COLHEITA CULTURAS(DIAS) 20/JUN 06/JUL 

15 a 30/abr Ti 1 AD.A (B) 25/abr 24/ago 121 56 72 
2 AD.A (C) 25/abr 25/ago 122 57 73 

.

3 GA. E(A) 11/maio 01/set 113 40 56 
4. GA. E(B) 07/maio 03/set 119 44 60 

o O 1 a 15/ma i o T2 5 AD.AS 02/maio 25/ago 124 49 65 
'"' 6 SK.K1(A) 14/maio 15/set 124 37 53 

7 SK.K2(B) 05/maio 15/set 133 46 62 
� 

1- 16 a 31/maio T 3 
8 GA.D 26/maio - - 25 41 
9 GA.C 22/maio - - 29 45 

10 SK.K1(C} 19/jun - - 01 17 
01 a 30/jun T4 11 BR.8 1 (B} 01/jun - ·- 20 36 

12 AD.A 3(A} 09/jun - - 11 27 
13 AD.A 3(B) 09/jun - - 11 27 
14 BU.P1 16/abr 23/jul 100 65 81 
15 BU.P2(A) 09/abr 12/jul 94 72 88 
16 BU.P4(A) 05/abr 08/ j ul 94 64 80 
17 BU.Ps 08/abr 23/ j ul 106 73 89 

01 a 15/abr F1 18 FU.F2(A) 01/abr 05/jul 96 81 jã colhi de 
19 PS.P1(A) 07/abr 05/ j ul 89 74 jãcolhidc 
20 JS.B 13/abr 14/jul 92 68 84 
21 SK.K 3(A) 12/abr 20 / j ul 99 69 85 
22 FU.F2 (D) 20/abr 01 /jul 102 91 jã cal h ide 
23 BU.PJ 25/abr 05/ago 102 56 72 

24 AD.A2 (A) 23/abr 01/ago 100 58 ► 74 
25 PC. P 1 (A) 29/abr 02/ago 96 52 68 
26 FU.F 1(B) 23/abr 01/ago 100 58 74 
27 EA.P1 19/abr 24/jul 96 62 78 

16 a 30/abr F
2 28 AG.A(A) 29/abr 26/ago 118 52 68 

29 PS.Pi(B) 28/abr 21 /jul 87 53 69 
30 JS.C 29/abr 02/ago 96 52 68 
31 SK.K2(A) 27/abr 11 /ago 106 54 70 
32 SK.KJB) 29/abr 06/ago 100 53 69 
33 GA.F 01/maio 04/ago 96 51 67 

o 34 MU.M 1 05/maio 10/ago 97 46 62 
,:,: 35 BU.P 2(B} 02/maio 09/ago 99 49 65 
r-:, 36 BR.8 2(8) 14/rnaio 28/ago 106 37 53 
..... 37 PC.P 1(B) 10/maio 16/ago 98 41 57 
Lú 01 a 15/maio F3 38 FU.F l (A) 06/maio 13/ago 99 45 61 
La.. 39 EA.P 2 15/maio 19/ago 96 36 52 

40 HI.P 1(A) 04/maio 15/ago 103 47 63 
41 JS.E 13/maio 16/ago 95 38 54 
42 AC.Ai(A) 15/maio 21/ago 98 36 52 
43 AC.A 2 01/maio 06/aqo 98 50 66 
44 GA.A 16/maio 19/ago 95 35 51 
45 MU.M 3 19/maio 23/ago 86 32 48 
46 MU.M2 27/maio 10/set 107 24 40 

16 a 31/maio F4 47 AD.A
{ 

19/maio 20/ago 93 32 48 
48 AG.A B) 18/maio 02/set 107 33 49 
49 JS.A 29/maio 31/ago 94 22 38 
50 AC A, (B) 16/maio 23/aao 99 35 51 
51 GA.B 02/jun 05/set 95 18 34 
52 BU.P4 (C) 10/jun 16/set 98 10 26 

01 a 15/jun Fs 53 PC.P2(A) 10/jun 05/set 87 10 26 
54 BA.B 08/jun 17/set 101 12 28 
55 PC.P2(C) 01/jun 03/set 95 19 35 
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Os valores de radiância das culturas de trigo 
e de feijão imageadas pelo TM/Landsat nas datas de 20/06/87 
e de 06/07/87 são os valores espectrais a nível orbital, 
básicos para o presente estudo. 

Estes valores estão armazenados em fitas CCT 
na forma de pixels associados a níveis de cinza 
(proporcionais às radiâncias dos alvos), os quais devem ser 
recuperados a fim de se poder fazer as análises de suas 
rela,ões com as variáveis agronômicas, coletadas no campo, 
naquelas duas datas. 

Para recuperar os níveis de cinza das fitas 
CCT foi utilizado o Sistema Analisador de Imagens Digital 
denominado "Image-100" ( GENERAL ELECTRIC, 1975). As 
características detalhadas de funcionamento e os "softwares" 
de processamento � de c1assifica,ões automáticas do Image-
100 podem ser encontrados em RIBEIRO et alii (1982). 

Em poucas palavras, o Image-100 é um sistema 
iterativo (permite controle e modifica,ão do processo de 
análise baseado no conhecimento prévio da imagem em estudo), 
"conversational1

' (permite diálogo com o usuário), e utiliza 
um "hardware" especial operando sob o controle de um 
minicomputapor PDP-11/45 para a implementa,ão de algoritmos 
de extra,ão de informa,ões espectrais sobre alvos de 
superfície terrestre contidos em imagens digitais. 

A imagem a ser analisada é carregada no 
sistema através de fitas magnéticas digitais (CCT) 
aparecendo, então, num monitor de televisão. O usuário 
posiciona um cursor (o qual tem forma e tamanho variáveis e 
pode ser movido através da tela) sobre a área ou alvo de seu 
interesse, permitindo ao sistema adquirir a "assinatura" 
(comportamento espectral típico) correspondente à referida 
área ou alvo. 

A tela do monitor comporta uma imagem de 
512X512 pontos de informacão. A imagem correspondente a um 
quadrante do TM/Landsat cobre cerca de 92Km x 92Km, com 
aproximadamente 3000 pixels x 3000 pixels ou pontos de 
informa,ão, em cada banda espectral. 

Entre os motivos que levaram a se trabalhar 
com tris áreas modulares de 15km x. 15km <Guaira, Barretos e 
Colômbia), foi considerado o de se compatibilizar escala de 
trabalho com a situacão de 1 ponto de informacão da tela 
corresponder a 1 ponto de informa,ão (pixel) de imagens 
digitais. Este requisito é atendido, para as imagens TM, com 
uma área de 15km x15km sendo mostrada na tela numa escala 
aproximada de 1:51.000; condi�6es estas adotadas, nesta 
etapa do trabalho. 



Antes de se proceder à extraç:ão dos valores de 
níveis de cinza das áreas de trigo e de feijão das CCT's das 
duas datas, julgou-se importante realizar algum tipo de 
correç:ão quanto aos efeitos atmosféricos, os quais trazem 
efeitos aditivos indesejáveis sobre os níveis de cinza de 
imagens orbitais. 

Sabe-se que a radiância medida pelo sensor TM 
difere da radiância intrínseca do material imageado, devido 
a efeitos de absorç:ão e de espalhamento causados pelos 
aerosso1s, gases e moléculas d'água da atmosfera, conforme 
já foi exposto no subcapítulo 2.1. 

Assim, no Image-100, inicialmente foi 
utilizado o programa "SINGLE-CELL" que faz a contagem do 
número de pixels correspondentes a cada nível de cinza 
(parâmetro que pode variar de 0 a 255), ou seja, gera um 
histograma. Em seguida, o programa "HLIST" fornece a 
listagem das frequências de ocorrência de pixels em cada 
nível de cinza, ou seja, lista o histograma numérico. ·oe 
posse desta listagem e visualizando o histograma de barras, 
pode-se verificar em quais níveis de cinza devem estar 
ocorrendo interferências atmosféricas. Isto é, valores de 
níveis de cinza muito acima de zero, numa determinada banda, 
para corpos d'água limpa, indicam efeitos atmosféricos. 

A fim de poder visualizar em que pontos 

estavam determinados níveis de cinza, utilizou-se o programa 
"TBUILD", também denominado "contruç:ão de assinatura". Este 
programa mostra no tema (ou alarme) do sistema Image-100 os 
filtros correspondentes a um determinado nível de cinza. 

Iniciava-se sempre a alarmar na banda TM7 

(onde geralmente o efeito atmosférico aditivo é bem menor e 
a absorç:ão da radiaç:ão eletromagnética incidente pela água é 
total) os pixels de nível de cinza inferiores, verificando
se se eram correspondentes a corpos d'água ou sombras. Em 

caso positivo, também as outras bandas eram verificadas 
quanto aos seus menores níveis de cinza e, se a localizaç:ão 
destes correspondia aos mesmos pixels alarmados para as 
bandas TM7, anotavam-se os valores destes níveis de cinza. 

Estes valores passam agora a ser considerados 
como o efeito atmosférico aditivo nas diferentes bandas 
refletidas na data e no momento daquela passagem TM/Landsat 
sobre a área de estudo. Considerando as bandas 1, 2, 3, 4, 5 
e 7 do TM, os valores tirados respectivamente, para a 
passagem de 20/junho/87 foram: 40, 14, 11, 3, 1 e 1; para a 
passagem de 06/julho/87, os valores foram: 41, 14, 10, 2, 1 
e 1. 

A etapa seguinte consistiu na amostragem dos 

níveis de cinza para todas as áreas de trigo e de feijão, 
nas duas datas de passagem TM/Landsat-5 disponíveis. 
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Para tanto, inicialmente foi utilizado o 
programa MAXVER com a finalidade de localizar as amostras de 
níveis de cinza para a primeira data (20/06/87) e para a sua 
posterior apresenta�ão no monitor do sistema Image-100. 
Foram selecionadas 5 amostras de 12 pixels cada uma, para 
cada área de trigo e para cada área de feijão. 

O programa "LIMPAR" foi utilizado para apagar 
todos os pixels carregados na tela que não pertencessem às 
amostras selecionadas, nos quatro canais do sistema Image-
100. 

Em seguida, o programa "IMPNIV" permitiu a 
impressão dos níveis de cinza correspondentes as diversas 
áreas amostrais selecionadas, nos 6 canais TM de energia 
refletida. 

Todas as amostras selecionadas tinham as suas 
coordenadas x/� gravadas em fita de papel, para posterior 
recupera,ão e apresenta�ão na tela do sistema. 

, Apresentando-se estas amostras na referida 
tela e mantendo-se uma banda TM da passagem de 20/junho 
carregada num dos canais do sistema e na sua tela, 
carregavam-se outros canais da passagem de 06/julho. Assim, 
por transla�ão <movimentos tentativas da imagem toda nas 
várias dire�ões, na tela do I-100), fez-se a sobreposi�ão a 
mais exata possível da imagem de julho sobre a imagem de 
junho. 

Desta 
para a passagem de 
passagem de junho, 
fatores outros que 
fenológica cíclica 
espectrais, quando 
satélite. 

maneira, as localiza,ões das amostras 
julho foram praticamente as mesmas da 

evitando-se assim a interveniência de 
não apenas as varia�ões da dinâmica 

das culturas nas suas respostas 
são consideradas ambas as passagens do 

De posse das listagens de níveis de cinza 
fornecidas pelo uso do programa "IMPNIV", foram localizadas 
e identificadas as áreas nestas listagens e, posteriormente, 
os dados das várias amostras foram armazenados em 
computador. Neste ponto, foi efetuado um programa para 
subtra,ão dos efeitos atmosféricos aditivos, obtendo-se 
então os valores de níveis de cinza corrigidos. 

Após estes procedimentos de correção 
atmosfjrica, foram efetuadas as transfo�ma,ões dos níveis de 
cinza para reflectâncias. 

A conversão de valores 
cinza) obtidos a nível orbital para 
de reflectância exoatmosférica 
comparabilidade de dados em cenas 

digitais (níveis de 
valores de radiância ou 

permite uma melhor 
individuais, ou entre 
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imagens obtidas em diferentes datas e/ou por diferentes 
sensores <MARKHAM & BARKER, 1986). 

Para tal conversão utilizaram-se os 
procedimentos recomendados por MARKHAM & BARKER (1986), em 
que, inicialmente, os níveis de cinza são transformados para 
valores de radiância, conforme a Equa,ão (8). 

(Eq. 8) 

onde: 

LÀ = radiância espectral; 

LminÀ = radiância espectral quando ND= 0; 

LmaxÀ= radiância espectral quando ND= 225; 

ND = número digital <nível de cinza) que se deseja tran� 
formar para reflectância. 

Os valores 
neste trabalho foram 
conforme a Tabela 6. 

de Lmin e 
os fornecidos 

de Lmax utilizados 
pela NASA (1984b), 

Tabela 6 - Valores dinâmicos de pós-calibra,ão dos dados TM 
processados após 15 de janeiro de 1984. 

RAD.\BANDAS TM 1 

-0,15
15,21

TM 2 

-0,28
29,68

TM 3 

-0,12
20,43

TM 4 

-0,15
20,62

™ 5 

-0,04
2,72

TM 7 

-0,02
1,44

LminÀe LmaxÀ= radiâncias espectrais m1n1ma e maxima em 
mW.cm-B.sr-�.pm-� (FONTE: NASA, "1984b).

Obtidos os valores de L À , através da Equa,ão 
<B>, é possível obter-se os valores de reflectância ao nível 
do satélite, ou exoatmosférica, conforme segue: 



onde: 

<Eq. 9) 

p p= reflectincia planetiria efetiva ao nível do saté
lite (sem unidade); 

'1T = constante (3,1416); 

d = distincia Terra-Sol <em unidades astronômicas); 

Esol(À) = irradiâncias exoatmosféricas solares médias 
< mW. c m•-!l/:. µ m·-;.) ; 

0$ = ângulo zenital solar (graus). 

Os valores da distincia Terra-Sol e os ângulos 
zenitais solares para as datas de passagem do satélite podem 
ser obtidos através do Anuário Astronômico <IAG, 1985). Os 
valores das irradiâncias solares foram os fornecidos por 
MARKHAM & BARKER (1986). Assim, para as duas passagens 
utilizadas no presente trabalho, foram usados os dados 
mostrados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Valores de distância Terra-Sol (d), cosseno do 
ângulo de eleva��º solar <e.> e irradiância solar 
(E) para as duas passagens TM/Landsat utilizadas

PASSAGEM 

20/06/87 
06/07/87 

1,033 
1,034 

cosei$ 

0,5299 
0,5299 

TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM7 

195,7 182,9 155,7 104,7 21,93 7,45 
195,7 182,9 155,7 104,7 21,93 7,45 

FONTE(para valores de Irradiância Espectral Solar Exoatmos
férica para o TM): MARKHAM & BARKER (1986). 

Estes dados de reflectincia TM/Landsat, desta 
maneira obtidos para ambas as datas de passagem <uma em 
junho e outra em julho) e para as várias amostras 
selecionadas nas áreas de trigo e de feijão, serviram de 
base para todas as análises gráficas e estatísticas da 
presente pesquisa. 



3.4.2 - Dados de Espectroscopia de Campo 

Antes de reportar sobre as 
cuidados seguidos para a obten�ão dos dados 
serão fornecidos alguns tópicos considerados 
importante ferramenta que é a espectroscopia 

metodologias e

deste trabalho, 
básicos sobre a 
de campo. 

Como afirma MILTON (1987), a espectroscopia de 
campo e uma técnica de fundamental importância no 
sensoriamento remoto, tanto no nível .de pesquisa 
fundamental, como para aplicai;:Ões operacionais. 

Entretanto, a grande gama de 
instrumentos disponíveis, bem como a grande 
diferentes técnicas usadas, têm resultado em 
comparabilidade de dados entre estudos, o 
comprometer seriamente o valor de longo prazo de 

tipos de 
varia�ão de 
problemas de 

que pode 
tais dados. 

Assim, e essencial que todos os dados 
espectrais coletados no campo sejam apoiados por informai;:ães 
adequadas sobre as c:ondii;:ões de medii;:ão . e por dados 
auxiliares apropriados. Caso estes cuidados de documentai;:ão 
não sejam tomados, raramente todo o potencial da 
espectroscopia de campo será explorado. 

A espectroscopia de campo envolve o estudo das 
interrelai;:ães entre características espectrais de objetos e

seus atributos biofísicos no ambiente de campo. 

O olho humano é sensível a somente uma pequena 
parte do espect�o eletromagnético (aproximadamente de 0,4 a 
0,7 m), enquanto que a espectroscopia como suporte ao 
sensoriamento remoto opera dentro de uma faixa muito mais 
larga. 

Em geral, os alvos naturais não são refletores 
perfeitamente difusos, ou seja, lambertianos. Portanto, a 
intensidade do fluxo refletido varia com o ângulo com o qual 
ele deixa a superfície. ConseqUentemente, pode-se dizer que 
o ambiente de radiai;:ão compreende duás distribuii;:ões 
hemisféricas da radiacão el�tromagnét.ica, uma chegando 
<irradiincia) e outra saindo <reflectância). e a interai;:ão 
entre estas duas distribui,ões que constitui o foco de 
interesse da espectroscopia de campo. 

Tanto a radiância (feixe refletido) quanto a 
irradiância (feixe incidente) variam com o zênite e com o 
azimute; portanto, para especificar integralmente o campo de 



reflectância na alvo, a reflectância deveria ser medida em 

todas as possíveis pasic:ães fonte/sensor resultando na 
"func:ão de distribuic:ão da reflectância bi-direcional 
<FDRB)", como é sustentado por MILTON <1987). Contudo, no 
ambiente de campo, a medic;:ão da irradiância na superfície do 
alvo não é possível e uma alternativa à FDRB tem sido 
utilizada, ou seja, o "fator de reflectância bi-direcional" 
<FRB). 

Conforme MILTON (1987), o uso da FRB ao invés 

da FDRB para representar a reflectância espectral de alvos 
naturais envolve várias supasic;:Ões, que incluem as 
seguintes: 

a) o campo de visada do sensor é menor que 20 

graus; 

b) o painel de referência deve preencher o 

campo-de-visada do sensor; 

c) não deve haver 

distribuic;:ão 
mediç:Ões das 
painel; 

mudanc;:a na quantidade ou na 

de irradiac;:ão entre as 
radiâncias do alvo e do 

d) o fluxo solar direto domina o campo de 
irradiac;:ào. Ou seja, o sol é assumido 
brilhar num céu escuro e a luz difusa <"sk:::1 
light") é ignorada; 

e) o sensor responde de forma linear as 

variac;:oes no fluxo radiante;

f) as propriedades de reflectância do painel

padrão são conhecidas e invariantes no 
curso das medic;:Ões. 

Destas suposic;:ães, aquela que é sempre violada 
na situac:ão de campo é a ausência de luz difusa, que resulta 

em medic;:Ões de campo do FRB serem feitas sob uma 
distribuic;:ão de irradiância que pode ser significativamente 
diferente do delgado cone alongado já anteriormente 
referido. 

Uma abordagem alternativa proposta por OUGGIN 

(1980) consiste em se medir simultaneamente a irradiância e 
a radiância do alvo, a fim de se eliminar erros nos fatores 
de reflectância que poderiam ser causados por flutuac;:Ões de 
irradiância que ocorrem durante ou entre medic;:Ões 
sequenciais do alvo e da painel refletor padrão. 

O termo "bi-direcional" refere-se 

ângulos envolvidas, ou seja, um para a posi,ão 
iluminante e outro para a posi,ão da sensor. 

aos 

da 

dois 
fonte 
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da 
de 

26) 
ser 

Considerando-se os aspectos de geometria 
radia,ão, os feixes (incidentes/refletidos) podem ser 
três tipos: direcionais, cônicos ou hemisféricas <Figura 
e, deste modo, nove tipos de reflectância podem 
definidos a partir destas geometrias <NICODEMUS et alii, 
1977), conforme são expostos a seguir: 

1. Refletância Bi-Direcional - os feixes incidentes e refle
tidos mensurados são definidos por um ângulo sólido
pequeno.

2. Reflectância Direcional-Cônica - o feixe incidente é de
finido por um ângulo sólido pequeno e o feixe refletido 
mensurado é definido por um àngulo sólido grande. 

3. Reflectância Direcional-Hemisférica - o feixe incidente
ocorre num ângulo sólido pequeno e o feixe refletido, num
hemisfério.

4. Reflectància CSnica-Direcional - é a inversa da nº 2.

5. Reflectância Bi-Cônica - tanto o feixe incidente como o
feixe refletido ocorrem num ângulo sólido grande.

6. Reflectância Cônica-Hemisférica - o feixe incidente é
definido por um ângulo sólido grande e o feixe refletido,
por um hemisférico.

7. Reflectância Hemisférica-Direcional - é a 1nversa da nª

3.

8. Reflectância Hemisférica-Cônica - é a inversa da n'�. 6.

9. Reflectância Bi-Hemisférica - tanto o feixe incidente 
quanto o feixe refletido ocorrem num hemisfério.

Em termos de radia,ão solar incidente <Io) e 
de radiação refletida de uma superfície agrícola <Ir), 
conforme explica GARDNER (1983), a função de distribuição de 
reflectância bi-direcional <FDRB) é dada por: 

FDRB= Ir(0 i,<h;0r,cf?r)/Io<0 i,cf?i;8r,cf?r) <Eq. 10)

onde: 0 e cf? são os ângulos azimutais e 
zenitais e os subscritos i e r referem-se aos feixes de 
radiacão incidente e refletida, respectivamente. O feixe 
refletido é mensurado com um radiômetro direcional. 

A FDRB pode admitir qualquer valor desde zero 
até o infinito. Entretanto, como já foi dito, considera-se . 
que não j fácil fazer medi�Ses em ntlmero suficiente para 
caracterizar de maneira total a FDRB de um dossel <NICODEMUS 
et alii, 1977). 
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Figura 26 - Aspetos geométricos envolvidos na medição da 
radia�ão (L). Os subscritos i e r·referem-se aos 
feixes incidentes e refletidos, respectivamente. 
Os ângulos envolvidos são o azimutal (�) e o 
zen i ta 1 ( 0 > < NICODEMUS et a 1 i i, 1977). 

Assim sendo, o que se faz é definir-se uma 
geometria-padrão de radiação. A geometria mais 
freqüentemente selecionada para medir o Ir é a de ângulo 

zenital igual a 0° ; desta maneira, o feixe Ir independe de 
0r. Então, para este caso, a reflectância bidirecional <RBD)

de um dossel pode ser definida por: 

RBD = Ir(0i,�i )/Io(0i,�i) <Eq. 11> 

Deste modo, a reflectância de dosse1 em q�e se 

use esta geometria de medição é dependente somente dos 
ângulos azimutal e zenital solares. 



Conforme salienta GARDNER (1983), a medição do 

Ir num ângulo zenital de 0° 
(a nadir) pode falhar em 

fornecer algumas informações importantes sobre a natureza de 
reflectância de dossel. Neste sentido, VANDERBILT et alii 
(1981) mostram que existem informações importantes nas 
direções não-nadir. 

Neste ponto, é conveniente também expor alguns 
conceitos sabre a grandeza radiométrica "fator de 
reflectância" e, para tanta, toma-se por base GARDNER 
(1983). 

Com muitos instrumentos, 

medir o feixe Io de maneira direta. 
energia refletida por uma superfície 
usada como um indicador de Io. 

não é conveniente 

Ao invés disso, a 
de reflectância ( I' )é 

Um dos tipos de superfícies de referência mais 

utilizadas é a composta por sulfata de bário em PÓ prensado 
<GRUM & LUCKEY, 1968). Este tipo de superfície de referência 
é altamente difusor, diferindo não mais que 3¾ de uma 
superfície lambertiana (ou seja, de uma superfície 
perfeitamente difusora) para ângulos zenitais de radiação 
entre 0° e 55° <ROBINSON & BIEHL, 1979). 

Desta maneira, a razão Ir/I' 
"fator de reflectância" <FR). 

e denom.1nada 

Considerando-se que as superfícies de refe
rência diferem em suas propriedades de reflectância 

(comparando-se uma com outra), pode-se generalizar o FR 
(tornando-se, então, comparáveis) incluindo-se a reflec
tância da superfície (Rp): 

FR = Ir/(I'/Rp) 

onde: 

Rp ➔ é função do ângulo zenital. 

Tendo em vista que I'/Rp = Io/� 
superfície perfeitamente difusora, tem-se: 

FR = � .Ir/Io = � .RBD 

<Eq. 12) 

para uma 

<Eq. 13) 

Esta equação mostra, então, a relação entre o

fator de reflectância e a reflectância bi-direcional. Assim, 
o fator de reflectància de uma superfície perfeitamente 
difusora e TT vezes a sua reflec:tância bi-direcional. Na 
prática, os valores de reflectància e de fator de 
reflectancia podem não diferir de um fator TT ,  uma vez que 
as culturas não são perfeitamente difusoras. 



Quanto aos parâmetros espectrais de campo do 
presente estudo, eles foram obtidos por um radiômetro 
portátil KIMOTO, modelo 2703-MP, com um ângulo de visada de 
10°. Obtiveram-se curvas espectrais em várias datas durante 
os ciclos biológicos do trigo e do feijão, nos seguintes 
comprimentos de onda: 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 
575, 600, 625, 650, 675, 700, 750, 850, 950, e 1050nm. Todas 
as leituras tinham como meio de saída uma impressora a 
bateria,.sendo que cada ciclo completo de leitura dos 17 
comprimentos de onda necessitava de cerca de 60 segundos 
para ser executado. Em cada ponto amostral era feita uma 
curva espectral numa placa-padrão branca de sulfato de bário 
pintado (confeccionada no Instituto de Pesquisas Espaciais, 
Departamento de Pesquisa e Aplica,ões em Sensoriamento 
Remoto; São José dos Campos, SP); em seguida duas medições 
sobre a cultura e novamente uma ·medida na placa de 
referência. O radiômetro era colocado na posição quase 
vertical (próxima ao nadir) em rela,ão ao alvo por um 
operador sobre uma escada portátil, a uma altura de cerca de 
2,5m do nível do terreno cobrindo então uma área 
correspondente a um círculo com diâmetro de aproximadamente 
45cm. 

As medi,ões radiométricas foram efetuadas 
sempre num período horário do dia compreendido entre 09:00 
hs e 15:00 hs, tomando-se o cuidado de realizá-las sempre em 
dias claros, evitando-se ao máximo dias com bruma ou com 
nuvens cúmulus no horizonte, fatores atmosféricos que 
poderiam interferir na irradiância solar sobre os alvos e a 
placa-padrão. Para cada ponto amostral foi obtida uma 
fotografia da area exata "vista" pelo radiômetro, através de 
câmara com objetiva "zoom", a fim de documentar com detalhes 
as condi,ões do alvo e também para obter a porcentagem de 
cobertura do solo com material vegetal das culturas. Os 
dados registrados na impressora do radiómetro foram 
transferidos para computador e os valores de reflectância 
foram devidamente determinados através do uso de média das 
leituras de radiância de cultura e da média das duas 
leituras de radiância da placa-padrão. A fórmula utilizada 
foi a seguinte: 

<La-Lp)/100 
RC¼) = C10 J.100

onde: 

RC¾)= valor percentual de reflectinc1a; 

(Eq. 14) 

La = valor médio das duas leituras sobre o alvo; 



Lp = valor médio das duas leituras sobre a placa
padrão. 

3.4.3 - Gera�ãc dos Índices de Vegeta�ão 

A partir dos dados espectrais do TM/Landsat-5 

e da espectroscopia de campo, foram gerados os índices de 
vegeta�ão Razão Simples (JORDAN, 1969), Diferen,a 
Normalizada <ROUSE et alii, 1973) e o Índice de Vegeta�ão
Transformado <DEERING et alii, 1975), da maneira que se 
descreve a seguir. 

No caso dos dados do TM/Landsat-5, de posse 
dos níveis de cinza corrigidos atmosfericamente e 
transformados para valores de reflectância, foram executados 
os seguintes cálculos, de acordo com cada índice de 
vegeta�ão: 

a - Razão Simples (RS): 

RS = TM4/TM3 

b - Diferen,a Normalizada (NO): 

ND = <TM4-TM3)/(TM4+TM3) 

c - índice de Vegeta�ão Transformado (TVI): 

TVI = <TM4-TM3)/(TM4+TM3) + 0,5 

Salienta-se que foram utilizados os valores de 
r.eflectância obtidos a partir da tranforma�ão dos níveis de 
cinza amostrados para as áreas de trigo e de feijão. 

Estes índices assim gerados passaram, então, a 
integrar um arquivo de computador juntamente com os valores 
de reflectincia nas bandas TM individuais; arquivo este que, 
posteriormente, foi utilizado para as análises de regressão 
entre os dados de satélite e as variáveis agronômicas. 

Em rela�ão aos valores de fator de 
reflectância obtidos pela espectroscopia de campo, a partir 
de 46 curvas,radiométricas obtidas para·este estudo, foram 
simuladas as bandas 1, 2, 3 e 4 do sensor "Thematic Mapper" 
do Landsat-5 da seguinte maneira: 



·••J , 

/ •:Jc 

onde: 

RTM 1, 2, 3, 4 = designa,ão dada aos valores de ref1ec
tância simulando as bandas Landsat/TM-
1, 2, 3 e 4, a partir dos dados de ra
diometria de campo; 

R4��,4�� ... = valores de reflectincia obtidas em condi
ções de campo para os comprimentos de onda 

4�rs0,47�Jrt " "(nm). 

Os índices de vegetação foram obtidos através 
das seguintes equações: 

a - Razão Simples (RS): 

RS = RTM4/RTM3 

b - Diferen,a Normalizada (ND>: 

ND = <RTM4-RTM3)/(RTM4+RTM3) 

e - Índice de Vegeta�ão Transformado (TVI): 

TVI = <RTM4-RTM3)/(RTM4+RTM3) + 0,5 

3.5 - Análises dos Dados 

Considerando-se os dados agronômicos 
mensurados durante as 7 campanhas de campo (em que cada uma 
das 55 áreas era revisitada simultaneamente �s passagens do 
TM/Landsat-5), os dados de espectroscopia de campo e os 
dados extraídos das fitas CCT referentes às duas passagens 
do satélite, foram efetuados, basicamente, dois tipos de 
análises dos dados: análises gráficas e análises 
estatísticas, como se descreve a seguir. 

3.5.1 - Análises Gráficas 

Dispondo-se de todos 
inicialmente foram feitas análises 
agronômicos altura média, número 

os dados organizados, 
gráficas dos parâmetros 

de folhas verdes/planta, 
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peso de matéria seca/planta, porcentagem de cobertura 

vegetal, teor de umidade, Índice de área foliar e fitomassa, 
tanto para o trigo quanto para o feijão. 

Em seguida, foram feitas análises gráficas dos 
dados TM/Landsat-5 (para as duas passagens disponíveis) e 
dos dados de espectroscopia de campo, para as duas culturas 

de interesse. 

Estas análises gráficas visam mostrar o 

comportamento das variáveis agronômicas e das espectrais 
(satélite e espectroscopia de campo), a fim de que se possa 

entender as possíveis relações entre estes dois tipos de 
variaveis. Pelos vários gráficos é possível acompanhar as 
tendências das variáveis durante o desenrolar dos ciclos 
biológicos do feijão e do trigo, facilitando assim, 
possíveis explica�ões e discussões para a existência ou não 
daquelas relações buscadas. 

3.5.2 - Análises Estatísticas 

Visando quantificar estatisticamente as 

possíveis rela�ões entre as variáveis agronômicas e as 

variáveis espectrais de que se dispunha, foram executadas 
análises de correla�ão e de regressão linear, exponencial e 

logarítmica <ZAR, 1974), através do pacote estatístico 
denominado BASIS <BURROUGHS, 1975), disponível no sistema 
computacional do INPE. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pre�ente pesquisa fundamenta-se sabre 
variáveis de dois tipos: a) variáveis agronômicas: peso da 
matéria seca, peso de matéria verde, teor de umidade, 
e�pacamento, altura média das plantas, número de folhas 
verdes/planta, área foliar/planta, rendimento estimada, 
rendimento declarado, porcentagem de cobertura verde, número 
de plantas/metro linear, índice de área foliar e fitamassa; 
e b) variáveis espectrais: niveis de cinza extraídas do 
TM/Landsat-5 (transformadas para valores de reflectâncias) e 
dadas de espectroscopia de campa (fatores de reflectância). 

4.1 - Comportamento das Variáveis Agronômicas 

Dos 13 parâmetros agronômicos mensurados nas 7 
campanhas de campo, alguns são apenas auxiliares para a 
cálculo de outros <ex.: espacamento, área foliar/planta, 
número de plantas/m), enquanto que outros serviram para 
fazer uma análise de crescimento, de desenvolvimento e de 
condicões gerais das culturas de trigo e de feijão durante o 
decorrer de seus ciclos. 

Assim, os parâmetros de vigor <altura média, 
peso de matéria seca, numero de falhas verdes/planta, 
cobertura verde, fitomassa, teor de umidade e índice de área 
foliar) foram inicialmente utilizadas para mostrar como foi 
o comportamento agronômico médio das duas culturas durante o
ciclo estudado (inverno/87). Para esta análise, são
utilizados os gráficas mostradas nas Figuras 27 a 34 (para a
trigo) e 35 a 42 (para a feijão).

A análise gráfica da comportamento agronômica 
das duas culturas, ao longo dos seus ciclos biológicas, 
através das sete variaveis citadas, é realizada com o 
objetivo de permitir um melhor entendimento do comportamento 
das variáveis espectrais destas culturas. Isto por�ue. 
considera-se que estas sete variáveis biof�sicas influenciam 
de forma significativa na interacão entre radiacão 
eletromagnética e dosséis vegetais das culturas agrícolas. 

Convém atentar aqui que, uma vez que as datas 
de plantio das várias áreas acorreram num largo espa,o de 
tempo, as 13 áreas de trigo foram subdivididas em 4 grupos, 



enquanto que as 42 areas de feijão fofam alocadas em 5 
grupos. Isto propicia que áreas plantadas em datas próximas 
possam ser analisadas dentro do mesmo grupo, conforme mostra 
a Tabela 8. 

Tabela 8 - Agrupamento das 13 áreas de trigo e das 42 áreas 
de feijão, de acordo com as respectivas datas de 
plantio. 

-------. -----------------------------------------------

CULTURA 

TRI
GO 

FEI-

JÃO 

GRUPOS DE 

IDADE 

F� 
Fa 
F� 
F4 

F�; 

QUINZENAS DE 

PLANTIO 

15 a 30/abril 
01 a 15/maio 
16 a 31/maio 
Após 01/junho 

01 a 15/abril 
16 a 30/abril 
01 a 15/maio 
16 a 31/maio 
01 a 15/junho 

Nº . DE 

AREAS/GRUPO 

02 
05 

02 

04 

09 

10 
11 
07 
05 

Nos passos seguintes são apresentadas e 
discutidas as Figuras 27 a 33, que mostram os comportamentos 
das variáveis agronômicas altura média, número de folhas 
verdes/planta, peso da matéria seca, teores de umidade, 
fitomassa, índice de área foliar e cobertura vegetal, para a 
cultura de trigo irrigado, em 13 áreas de estudo localizadas 

·na regiào noroeste do Estado de São Paulo.

Analisando a Figura 27, pode-se perceber que a 
variável Altura Média das plantas de trigo apresenta um 
comportamento ascendente durante uma primeira parte de seu 
ciclo e, a partir deste ponto, ela permanece mais ou menos 
constante até a. colheita. 

As curvas dos grupos T�, Ta e T3 apresentai um 
padrão bem típico e definido, com um atraso proporcional às 
diferentes datas de plantio entre os grupos. Porém, a turva 
T4 confunde-se com a T�, embora com o mesmo padrão 
ascendente com . um platô no final. Presumivelmer

i

te as áreas 
do grupo T� não sejam s1gnificaticamente diferentes das do 
grupo T4 quanto às diferen�as de datas de plantio. 

No tocante ao parâmetro Número de Folhas 
Verdes/planta (Figura 28), tomando a curva T� como padrão, 
verifica-se que há um aumento muito grande e rápido no 
início do ciclo, atingindo-se um máximo por volta dos 47 
dias (campanha C3); isto devido ao intenso e rápido 
perfilhamento inicial do trigo. Atingido o ponto de max1mo, 



come�a a ocorrer um declínio acentuado e rápido também, 
chegando a um ponto de mínimo no final do ciclo. 

Figura 27 -
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Figura 28 - Comportamento da variável agronômica Número de 
Folhas Verdes/planta, durante as 7 campanhas de 
campo, para os quatro grupos de idade <T�, Ta, 
r� e T4 ) das áreas de trigo. 
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O parâmetro Peso da Matéria Seca/planta 
<Figura 29) apresenta, como era de se esperar, um 
comportamento francamente ascendente ao longo do ciclo <se 
for analisada a curva r� como típica para o trigo), 
atingindo um platô no final do ciclo. Novamente fica 
evidenciado que as áreas dos grupos T3 e T4 não apresentam 
um comportamento tipicamente diferenciado, apesar das 
diferentes datas de plantio. 

Tomando a curva T3 como representativa da 
cultura de trigo, a variável Porcentagem de Cobertura 
Vegetal (Figura 30), apresenta, inicialmente, uma taxa de 
aumento muito grande e muito rápida, atingindo um platô 
próximo aos 100¼ após cerca de 31 dias de idade; isto ocorre 
após a- campanha de campo C2. A fase de crescimento rápido da 
Porcentagem de Cobertura Vegetal do solo pela cultura de 
trigo é praticamente concomitante com a fase de crescimento 
rápido do Número de Folhas Verdes em função do intenso 
perfilhamento, como já foi reportado anteriormente, e era de 
se esperar que acontecesse. Porém, o platô próximo aos 100¾ 
de cobertura permanece pelo resto do ciclo, ao passo que o 

Número de Folhas Verdes/planta, após o pico dos 47 dias 
<Figura 28), decai acentuadamente. Isto significa que, após 
os 47 dias, a Porcentagem de Cobertura Vegetal dada pelo 
trigo é mais devida às folhas que vão secando, às espiguetas 
em desenvolvimento e aos tecidos de sustenta�ão, fitomassa 
esta que vai tendendo a um amarelecimento progressivo até o 
final do ciclo. Porém, na parte superior do dossel, 
permanecem algumas folhas verdes até quase o final do ciclo, 
o que é muito importante em termos espectrais.

No que concerne ao parâmetro Teor de Umidade 
(¾) <Figura 31), percebe-se que há uma tendência da 
permanência desta variável na faixa dos 80-90¾ até 
praticamente a metade do ciclo, quando inicia-se um 
secamente gradual até o final do ciclo, concomitantemente ao
processo de matura�ão. 

O Índice de Área Foliar <IAF), mostrado na 
Figura 32, apresenta um comportamento praticamente igual ao 
apresentado pelo parâmetro Número de Folhas Verdes/planta 
<Figura 28), como era de se esperar, dada a interdependência 
de ambos. Deve-se indicar que o IAF considera somente as 
folhas, ou as partes delas, fotossinteticamente ativas; isto 
é, que estejam verdes . e com clorofila. Este comportamento 
parabólico do IAF ao longo do ciclo do trigo está de acordo 
com o encontrado por outros autores, corno AASE (1978) e 
ASRAR et alii (1985).· 

A Fitomassa (Figura 33) apresenta um 
comportamento bastante concordante com o Peso de Matéria 
Seca <Figura 29). Ou seja, há um aumento durante a primeira 
metade do ciclo, atingindo-se um pico e posteriormente 



acorre um decréscimo gradual, provavelmente devido ao 

contínuo processo de senescimento e queda das folhas. 
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Figura 29 - Comportamento da variável agronômica Peso da 
Matjria Seca/planta, durante as 7 campanhas de 
campo, para os quatro grupos de idade <T�, Te, 

r� e T.> das áreas de trigo. 
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Figura 30 - Comportamento da variável agronômica Porcentagem 
de Cobertura Vegetal, durante as 7 campanhas de 
campo, para os quatro grupos de idade <T�, r�, 

T� e T4) das áreas de trigo. 
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Figufa 32 - Comportamento da variável agronSmica indice de 
Área Foliar, durante as 7 campanhas de campo, 
para os quatro grupos de idade CT�, Te, T3 e T4 ) 
das áreas de trigo. 
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CI C2 C3 C4 C5 ca C7 

CAMPANHAS DE CAMPO 

Figura 33 - Comportamento da variável agronômica Fitomassa, 
durante as 7 campanhas de campo, para os quatro 
grupos de idade <T�, r�, T3 e T4) das áreas de 
trigo. 

A Figura 34 mostra as 7 variáveis agronômicas 
discutidas até aqui colocadas juntas, a fim de que se possa 
visualizar o comportamento conjunto das mesmas durante d 

decorrer do ciclo do trigo. 

Pelo exame desta figura, pode-se apontar, 

inicialmente, a similaridade e concomitância de 
comportamento das variáveis Número de Folhas Verdes/planta e 

Índice de Área Foliar, uma vez que elas são 
interdependentes. 

Nota-se também que, enquanto ocorre um aumento 
constante do Peso de Matéria Seca (g/planta), após os 63 
dias ocorre uma tendência de diminui�ão da Fitomassa (g/m), 
a qual deve ser principalmente explicada pela queda contínua 
mostrada pelo Teor de Umidade (¾) na fase final do ciclo 
(matura�ão) e também pela queda das folhas. 

A Cobertura Vegetal (¼) apresenta um aumento 
praticamente concomitante com o Número de Folhas 
Verdes/planta e com o indice de Área Foliar até próximo aos 
47-dias de idade; porém, a partir deste ponto, enquánto os 
dois últimos parâmetros decaem até o final do ciclo, a 
Porcentagem de Cobertura Vegetal permanece praticamente 
constante, ressaltando-se que a planta como um todo deve 
entrar num processo de contínuo amarelecimento a partir 
daquele ponto do seu ciclo. ConseqUentemente, a Cobertura 
Vegetal que permanece constituir-se-á, cada vez mais, de 



folhas e hastes amarelecidas, 

espectral significativo. 
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Figura 34 - Comportamento conJunto de 7 variáveis 
agronômicas, durante as 7 campanhas de campo, 
para o grupo de idade T3 das áreas de trigo 
(considerando-se o grupo T3 como representativo 

do comportamento do trigo). 

A seguir passam a 

agronômicas mensuradas para as 
padrões de comportamento estão 
42. 

ser discutidas as variáveis 

42 áreas de feijão, cujos 
ilustrados nas Figuras 35 a 

Analisando a Figura 35 e tomando a curva do 
grupo F� como representativa do fe1j�o, nota-se que há um 
contínuo aumento na Altura Média das plantas até por volta 

do 77� dia (campanha C6>, a partir de quando ocorre ligeiro 
decréscimo, presumivelmente devido ao secamente e queda das 
folhas. 
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variável agronômica Altura 
7 campanhas de campo, para os 

<F�, Fa, F3, F. e F�> das 

Em relação ao Número de Folhas Verdes/planta 
(Figura 36), tomando a curva do grupo F� como representativa 
do comportamento do feijão para este parâmetro, nota-se que 

.na maior parte do ciclo há um crescimento gradual e 
constante até se atingir um ponto de mâximo por volta dos 74 
dias <campanha C6) e, em seguida uma queda; a qual pode ser 
atribuida ao processo de secamente das folhas em função da 
fase de maturação do feijão • 
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Figura 36 - Comportamento da variável agronômica Número de 
Folhas Verdes/planta, durante as 7 campanhas de 
campo, para os 5 grupos de idade <F�, F�, F8 , F4 
e F�> das áreas de feijão. 



O Peso da Matéria Seca/planta (Figura 37}, 

considerando a curva do grupo de idade F� como 
representativa do feijão, também apresenta um padrão de 
comportamento similar ao do Número de Folhas Verdes/planta. 
Ou seja, há um crescimento constante na maior parte do 
ciclo, até atingir um pico e, em seguida, ocorre uma queda, 
na fase de matura�ão, quando há um intenso secamente e queda 
das folhas. 

40,0 

I , 
, 

, , 
,, 

I 

I 

, 
,, 

.,.. 

FI 

,/ 

/ 

,F2 ,"' 

/ 

,,,,. 

/ 

,•· ,,,.."· -··
·..:.,· .. -·· 

CI C2 C3 C4 

/ F4 

••• •• ✓ 

;· ..

,I' 

• •• F3.,. :,'\ 
I • 

/ \ 
/ .. 

/ 

cs C& 

CAMPANHAS OE CAMPO 

C7 

Figura 37 - Comportamento da variável agronômica Peso da 
Matéria Seca/planta, durante as 7 campanhas de 
campo, para os 5 grupos de idade (F 1 , Fm, F8 , F4 

e F9) das áreas de feijão. 

O parâmetro Porcentagem de Cobertura Vegetal 
do solo pelas plantas <Figura 38), elegendo-se a curva do 

grupo F9 como representativa, apresenta um padrão bastante 
semelhante aos padrões de comportamento do Número de Folhas 
Verdes/planta e do Peso de Matéria Seca. Ou seja, há aumento 
do parâmetro durante a maior parte do ciclo, um pico e, a 
seguir, queda. Se a curva F :1. fosse deslocada para 
desempenhar o papel de dar continuidade � curva F9, 
verificar-se-ia que a Porcentagem de Cobertura do solo pelo 
feijão vai diminuindo nas fases finais do seu ciclo até 
valores baixos (cerca de 10¾); isto, em fun�ão da grande e 
rápida taxa de secamente e queda das folhas na fase de 
matura�ão das vagens. 

de varia�ão 

Analisando a Figura 39, 
do Teor de Umidade (¼) ao 

que ilustra os dados 
longo do ciclo do 



feijão, verifica-se • que este parâmetro mantém-se 
praticamente constante na faixa dos 80-90¼, não acompanhando 
os padrões de comportamento do Número de Folhas 
Verdes/planta e do Peso da Matéria Seca, por exemplo. 
Presumivelmente, nas fases finais do ciclo, quando as folhas 
secam e caem, a umidade seja transferida para as vagens que, 
realmente, apresentam alta quantidade de umidade até pouco 
antes de estarem totalmente maduras. 
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Figura 38 - Comportamento da variável agronômica Porcentagem 
de Cobertura Vegetal, durante as 7 campanhas de 
campo, para os 5 grupos de idade <F�, F�, F8 • F4

e F�> das áreas de feijão. 

Considerando agora o parâmetro Índice de Área 

Foliar (Figura 40) e a curva F� como representativa do 

feijão para o IAF, nota-se que o seu padrão de comportamento 
também é semelhante aos padrões de Número de Folhas 
Verdes/planta <Fi�ura 36) e da Porcentagem de Cobertura 
<Figura 38), o que está coerente com o que se deveria 
esperar do interrelacionamento entre estas variáveis 
agronômicas do feijão. 

Finalmente, com rela�ão ao parâmetro Fitomassa 
<Figura 41), tomando a curva F� como a mais representativa 
do feijão, nota-se que há concordância de comportamento com 
outros parâmetros, como Número de Folhas Verdes/planta 
<Figura 36), Peso de Matéria Seca/planta (Figura 37) e
Porcentagem de Cobertura Vegetal <Figura 38); ou seja,



ocorrem aumentos durante grande parte do ciclo, atingindo-se 
um pico e posterior queda. 
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Figura 41 - Comportamento da variável agronômica Fitomassa 
durante as 7 campanhas de campo, para os 5 
grupos de idade <F,, F�, F3, F4 e Fe> das areas 
de feijão. 

A Figura 42 mostra as 
discutidas até aqui para o feijão, 
visualizar o comportamento conJunto 
decorrer do ciclo da cultura. 

7 var1ave1s agronômicas 
a fim de que se possa 
das mesmas durante o 

Nesta figura, nota-se inicialmente a 
similaridade e a concomitância de comportamento das 
variáveis Número de Folhas Verdes/planta, Porcentagem de 
Cobertura, Fitomassa, Índice de Área Foliar e Peso de 
Matéria Seca, indicando grand� interrelatio entre essas 
variáveis. 

No feijão parece haver grande participa�ão das 
folhas na fitomassa total da planta durante grande parte do 
seu ciclo. Seria interessante, em outras investigatões, que 
se fizesse um acompanhamento da maneira como se distribui a 
fitomassa da planta quanto aos seus componentes <ou seja, as 
folhas, as hastes e as vagens) no decorrer do ciclo, no 
intuito de fornecer mais detalhados subsídios ao 
entendimento das rela�Ões entre parimetros agron6micos e 
parâmetros espectrais dessa cultura. 



O Teor de Omidade permaneceu, durante as 7 
campanhas de campo, na faixa dos 80-90¾, inclusive na fase 
final do ciclo, quando se dá a matura�ão do feijão, ou seja, 
quando ocorre grande secamente e queda das folhas, que sao a 
parte da planta que, em geral, contém altos teores de 
umidade. 
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Figura 42 - Comportamento conjunto de 7 variáveis 
agronômicas, durante as 7 campanhas de campo, 
para o grupo de idade F� das áreas de feijio 
(considerando-se o grupo Fe como representativo 
do comportamento do feijão). 

Finalizando este item 4.1, faz-se mister 
indicar que as Figuras 27 a 33 (no caso do trigo) e 35 a 41 
<no caso do feijão) foram apresentadas e discutidas aqui com 
a finalidade precípua de mostrar que, numa mesma data de 
passagem de satélite, as várias lavouras de uma área de 
estudo ou região normalmente estão em estágios diferentes de 
seus respectivos ciclos biológicos, em função das diferenças 
de datas de plantio. Em conseqUência, as lavouras que 
estiverem em condi�6es semelhantes de vigor, por estarem em 
fases similares de seus ciclos, deverão aprésentar comporta
mentos espectrais análogos. Torna-se evidente que este fato 
deve ser considerado de forma adequada nas análises de 
produtos multiespectrais para Sensoriamento Remoto em 
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Agricultura; seja nas análises digitais, seja em modelagem, 
ou em outras utiliza,ões. 

4.2 - Comportamento das variáveis espectrais 

4.2.1 - Dados TM/Landsat-5 

Os padrões de comportamento espectral das 
culturas de trigo e de feijão, considerando-se os dados 
TM/Landsat-5, obtidos nesta pesquisa, podem ser considerados 
consistentes com a literatura, como se poderá verificar a 
seguir. 

Como se pode recordar, foram utilizadas duas 
passagens TM/Landsat-5 sobre as áreas em estudo: a primeira 
datada de 20 de junho e a segunda de 06 de julho de 1987. 
Por se tratar de áreas irrigadas, houve grande dispersão 
temporal quanto às datas de plantio das 13 áreas de trigo e 
das 42 áreas de feijão; assim, as áreas de trigo foram 
divididas em 4 subgrupos quanto à idade e as áreas de feijão 
foram subdivididas em 5 subgrupos quanto à idade, como já 
foi explicado anteriormente. 

Inicialmente, serão feitas considera,ões sobre 

o comportamento das reflectâncias nas 6 bandas refletivas do
TM/Landsat, para o trigo. Posteriormente, serão feitos os
mesmos tipos de considera,ões para o feijão.

As Figuras 43 e 44 mostram o comportamento das 
reflectâncias nas 6 bandas refletivas do TM/Landsat-5 para 
os 4 subgrupos de idade das áreas de trigo, para as 
passagens de junho e de julho, respectivamente. 

do subgrupo 
do subgrupo 
passagem do 
além disso, 
típicos de 
estressados. 

Pela Figura 43, pode-se observar que as áreas 

r� <cerca de 57 dias de idade em 20/junho) e as 
r� (cerca de 43 dias de idade nesta data de 

satélite) apresentam comportamentos semelhantes; 
�adem ser considerados comportamentos espectrais 

dosséis culturais verdes, maduras e não-

Considerar-se-á como expressão do compor
tamento espectral típico de vegetação, ou melhor, de dosséis 
culturais verdes, aquelas curvas em que as bandas TMi, TM2, 
TM3 e TM7 apresentem valores muito baixos de reflectàncias 
e, além disso, a banda TM4 exiba valores altos e bem mais 
elevados de reflectâncias do que a banda TM5. Este critério 
Já fora utilizado por EPIPHANIO et alii (1987). Além disso, 



EPIPHANIO (1988) salienta que, quando se utilizam valores de 
reflectâncias, um critério adequado para caracterizar o 
momento em que a cultura passa da fase de solo exposto para 
a fase de acúmulo de clorofila e massa verde pode ser 
definido pela rela,ão entre as bandas TM4/TM5, ou seja, 
quando a reflectância na banda TM4 for superior à 
reflectância da banda TM5, em geral tem-se o comportamento 
espectral típico de vegeta,ão. 
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Figura 43 - Comportamento das reflectâncias nas 6 bandas 
refletivas do TM/Landsat-5, para os 4 subgrupos 
de idade das areas de trigo (passagem de 
20/06/87). 

Assim sendo, o subgrupo T4 <Figura 43), com 
mais ou menos 10 dias de idade na data de passagem de 20 de 
junho, não apresenta ainda um comportamento espectral típico 
de vegeta,ão verde vigorosa, quando observado a nível de 
satélite. Nesta idade, os dosséis das áreas de trigo ainda 
não perfazem uma cobertura total do solo e a resposta 
espectral que chega aos detectores do TM pode ser 
considerada uma mistura formada basicamente por dois 
elementos: solo exposto e vegeta,ão verde clorofilada <além 
da contribui,ão das sombras das plantas). 

comportamento 
desenvolvido) 

Já o subgrupo T� (figura 
intermediário entre o 
e os subgrupos T�/T� 

43) apresenta um
subgrupo T4 (pouco 
<trigo adulto, bem 
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desenvolvido), uma vez que, em fun�ão da idade (cerca de 27 
dias), as áreas do subgrupo T3 encontram-se 
proporcionalmente desenvolvidas dentro daquele intervalo, 
como era de se esperar. 

Os comportamentos espectrais dos 4 subgrupos 
de trigo <T�, Tm, T� e T4) mostrados na Figura 43 e 
discutidos até aqui podem ser considerados estarem de acordo 
·com os comportamentos das variáveis agronômicas, mostrados
nas Figuras 27 a 33 (Altura Média, Número de Folhas
Verdes/planta, Peso de Matéria Seca/planta, Porcentagem de
Cobertura Vegetal, Teor de Umidade, Indice de Area Foliar e
Fitomassa).

Convém destacar que, nas Figuras 27 a 33, 
devem ser considerados apenas os dados referentes à segunda 
campanha de campo <C2), que é a campanha coincidente com a 
passagem de 20 de.junho. 

Em resumo, as Figuras 27 a 33 ilustram muito 
bem que, em termos das variaveis agronômicas estudadas, o 
subgrupo r� é mais desenvolvido que o Tm; este, por sua vez, 
é mais desenvolvido que o subgrupo r�, o qual está mais 
desenvolvido que o T4 , em 20 de junho. 

Outro aspecto que ressalta, ao se analisar a 
Figura 43, são os valores de reflectâncias nas bandas TM3 e 
TM4, para os subgrupos r� a T4. Na banda TM3, ocorrem 
aumentos nos valores de reflectâncias de r� para T4 , ou 
seja, o subgrupo r� (de maior idade) apresenta valores 
menores de reflec�ância na banda TM3, ao passo que o 
subgrupo T4 (de menor idade e, portanto, bem menos 
desenvolvido) apresenta os maiores valores na banda TM3. Com 
rela,ão à banda TM4, ocorre justamente o inverso, ou seJa, 
as áreas mais desenvolvidas <subgrupo T,�) apresentam valores 
maiores de reflectâncias, ao passo que, passando-se 
gradativamente por T3, r� e r�, tais valores vão diminuindo. 

Assim sendo, pode-se afirmar que, através de 
uma análise qualitativa das Figuras 27 a 33 e da Figura 43, 
os comportamentos espectrais expressos pel�s reflectincias 
orbitais (dados TM/Landsat dos subgrupos r�, Tm, r� e T.) 
estão inteiramente coerentes com os comportamentos das 
variáveis agronômicas do trigo. 

Isto quer dizer que existe resposta das 
variaveis espectrais (dados TM/Landsat) às diferen,as de 
vigor e de estágios de desenvolvimento (quantificados pelas 
variáveis agronômicas) das áreas de cultura de trigo. 

Evidentemente, a magnitude desta resposta, as 
condi�Ões diversas em que ela ocorre, como são os 
interrelacionamentos das variáveis agronômicas/espectrais, 
as maneiras de se modelar tais rela�Ões e questões 



congêneres são alguns dos 

intuito de utilizar cada 
remoto orbital, tais como 
como dos futuros satélites 

objetivos de investiga,ão, no 

vez melhor dados de sensoriamento 
os do LANDSAT, os do SPOT, bem 

MECB e CBERS. 

Analisando agora a Figura 44, referente à 
passagem de 06/julho/87, em que as áreas estão com 16 dias 

de idade a mais que no caso da Figura 43, alguns aspectos 
podem ser discutidos. 

Verifica-se, inicialmente, que o subgrupo T4

passou a ter comportamento espectral francamente típico de 

vegeta,ão, conforme o critério já assinalado anteriormente. 
Isto, em fun,ão do rápido desenvolvimento agronômico 
ocorrido neste lapso de 16 dias, para o trigo. Este rápido 
desenvolvimento está bem caracterizado pelos aumentos das 

variaveis agronômicas observados da segunda para a terceira 
campanha de campo (abscissas C2 e C3, nas Figuras 27 a 33). 
Nestas figuras, os únicos parâmetros que diminuem de C2 para 
C3 são o Número de Folhas Verdes/planta e, conseqtientemente
o IAF, apenas para o caso do subgrupo r�; Já os outros
parâmetros aumentam <como é o caso de Altura Média, Peso de
Matéria Seca/planta, Porcentagem de Cobertura Vegetal e 

Fitomassa) ou ficam praticamente constantes (como é o caso 
do Teor de Umidade). 
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Examinando agora as Figuras 43 e 44, 
conc�mitantemente, pode-se considerá-las como um conJunto de 
5 amostras temporais de comportamentos espectrais ao 1ongo 
do ciclo do trigo (aos 10, aos 26/27, aos 43, aos 57/59 e 
aos 73 dias de idade); desta maneira, verifica-se que 
ocorrem melhores re1a�ões entre variáveis agronômicas e 
variáveis espectrais na primeira fase do ciclo do trigo, 
quando, então, aumentos nos valores das variáveis 
agronômicas são cbrrespondidos com respostas das variáveis 
espectrais, principalmente nas bandas TM3 e TM4. 

Considerando, a partir deste ponto, a cultura 
de feijão, a Figura 45 mostra o comportamento das 
reflectâncias nas 6 bandas refletidas do TM/Landsat, para os 
subgrupos Fs, Fe, F�, F. e F� das áreas de feijão, para a 
passagem de 20 de junho. 

Pela Figura 45, pode-se observar 
subgrupos Fs, F� e F3 (com idades médias de 73, 55 e 
em 20/junho, respectivamente) apresentam-se 
comportamentos semelhantes de reflectâncias. 

que os 
43 dias 

com 

Além disso, seguindo o mesmo critério adotado 
para o trigo, pode-se considerar que estes três subgrupos 
enquadram-se bem dentro do comportamento típico de dosséis 
culturais verdes. Realmente, verifica-se, p.ex., que as 
curvas destes três subgrupos apresentam va1ores de 
reflectincias na banda TM4 maiores que os da banda TM5. 

Numa primeira análise, seria mais coerente que 
as reflectâncias do subgrupo Fs tivessem sido maiores que as 
do subgrupo F� e as do F�, maiores que as do subgrupo F3 . No 
entanto, Fs ficou numa posi�ão intermedijria entre Fm e F8; 
isto pode ser facilmente entendido quando se faz uma aná1ise 
dos comportamentos das variáveis agronômicas destes 
subgrupos (Figuras 35 a 41). Verifica-se, nestas figuras, 
que as variáveis Altura Média, Número de Folhas 
Verdes/planta, Porcentagem de Cobertura e Índice de Área 
Foliar estão em declínio na abscissa C2 (ou seja, dados 
correspondentes à segunda campanha de campo, a qual 
coincidiu com a passagem de 20/junho) para o subgrupo F j., ao 
passo que elas estão em franca ascensão para os subgrupos Fe 
e F� - isto explica a posi�ão espectral intermediiria de F� 
em rela�ão a Fe/F�-

Ainda na mesma Figura 45 e seguindo o mesmo 
critério de tipicidade quanto à resposta de vegetação para 
as c�rvas de reflectâncias TM/Lan�sat, verifica-se que os 
comportamentos dos subgrupos F4 e F� são, em 20 de junho, o 
resultado de uma mistura de respostas espectrais de solo 
exposto e de vegeta�ão verde, basicamente. 
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Figura 45 - Comportamento das reflectâncias nas 6 bandas 
refletivas do TM/Landsat-5, para os 5 subgrupos 
de idade das áreas de feijão (passagem de 
20/06/87). 

Isto está inteiramente coerente com o 
comportamento das variáveis agronômicas (abscissas C2, nas 
Figuras 35 a 41) para �stes dois subgrupos. Ou seja, mais 
uma vez a resposta espectral mostra ser funcão das variáveis 
agronômicas estudadas. 

Salienta-se ainda a grande corre1acão entre as 
variaveis espectrais TM3, TM4 e TM5 com as var1ave1s 
agronômicas quantificativas do vigor da cultura de feijão, 
ou seja, a medida em que aumenta o vigor (denotado por 
aumentos dos valores das variáveis agronômicas 
consideradas), ocorrem proporcionalmente aumentos nas bandas 
TM4 e TM5 e diminuicão na banda TM3 (embora as amplitudes de 
variacão nas bandas TM3 e TM5 sejam bem menores que na banda 
TM4). 

A Figura 46 mostra o comportamento das
reflectincias dos subgrupos F�, F�, F8 , F. e F� de feijão
para a data de 06/julho/87 da passagem TM/Landsat. 

Nesta figura, nota-se inicialmente que o 
subgrupo Fc1. praticamente perdeu a �ua tipicidade de 
comportamento de vegetacão verde, vigorosa. Isto Pode ser 



atribuido à etapa do ciclo em que o feijão deste subgrupo se 
encontra nesta data; ou seja, por volta dos 84 dias de 
idade, quando suas folhas normalmente já cairam e os tecidos 
de sustenta�ão e as vagens Ja se encontram praticamente 
secos e há novamente uma alta porcentagem de solo exposto e 
um baixo IAF <Figuras 35 a 41). 
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Figura 46 - Comportamento das reflectâncias nas 6 bandas 
refletivas do TM/Landsat-5, para 5 subgrupos de 
idade das áreas de feijão (passagem de 
06/07/87). 

Verifica-se também que o subgrupo F� passou a 
ter comportamento mais típico de vegeta�ão verde. Evidencia
se que o desenvolvimento vegetativo ocorrido no lapso de 16 
dias entre a passagem de 20 de junho <Fm com 43 dias> e a de 
06 de julho (F:::, com 59 dias) foi a causa desta 
transforma�ão. Isto pode ser demonstrado pelo 
desenvolvimento das variiveis agron8micas de C2 para C3, nas 
Figuras de 35 a 41. 

Quanto ao subgrupo Fm (Figura 46), comparandc
se com o seu comportamento em 20/junho (Figura 45), observa
se que houve um crescimento dos valores de reflectâncias 
principalmente nas bandas TM4 e TM5, tendendo para chegar ao 
padrão de comportamento espectral típico de vegeta�io, com o

seu desenvolvimento. 
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Neste caso, também esta tendência pode ser 
atribuída ao desenvolvimento das var1ave1s agronômicas 
indicativas de vigor (analisar abscissas C3 nas Figuras 35 a 
41). 

Examinando-se agora as Figuras 45 e 46 
concomitantemente, pode-se considerá-las como um conjunto de 
6 amostras temporais de comportamentos espectrais ao longo 
do ciclo do feijão (aos 14, aos 30, aos 43/46, aos 55/59, 
aos 71/73 e aos 84 dias de idade). Assim sendo, constata-se 
que ocorrem aumentos de reflectâncias nas bandas TM4 e TM5 
desde as fases iniciais (solo exposto), passando pelas 
intermediárias (solo exposto + massa verde da cultura) e 
pelas fases de vigor máximo (cobertura total do solo pela 
fitomassa cultural clorofilada); nas fases finais do ciclo 
(quando as folhas normalmente jâ secaram e cairam, restando 
praticamente apenas os tecidos de sustentação e as vagens, 
com grande porcentagem de solo exposto novamente), as 

reflectâncias nas bandas TM4 e TM5 voltam a cair, sendo que 
no TM4 a diminuição é maior que no TM5. Constata-se também 
que, nas diferentes citadas fases do ciclo do feijão, as 
reflectâncias na banda TM3 comportam-se de maneira 
praticamente inversa ao comportamento da banda TM4 (o que é 
de interesse quando se trabalha com os índices espectrais de 
vegetação do tipo Razão IVP/V e Diferença Normalizada, por 
exemplo). 

4.2.2. Dados de espectroscopia de campo 

As Figuras 47(a) e (b) correspondem a amostras 
de curvas espectrais obtidas "in situ", para a cultura do 
feijão em diferentes etapas do seu ciclo biológico. 

Estas curvas espectrais permitem avaliar a 
dinâmica do comportamento espectral do feijão, desde a fase 
de solo praticamente exposto (curva dos 20 dias), passando 
por fases intermediárias (curvas dos 32 e dos 34 dias), em 
que o formato das curvas vai progressivamente assumindo a 
tipicidade do comportamento espectral de vegetação verde 
vigorosa (bem ilustrada pela curva dos 38 dias) e chegando à 
fase final do ciclo em que a .correspondente resposta <curva 
dos 92 dias) toma fei�Ões diversas da tipicidade espectral 
da vegetação verde, porém semelhante à da fase inicial. 

Como afirma EPIPHANIO (1988) e também está 
ilustrado na Figura 6, da perspectiva do sensoriamento 
remoto, um ciclo agrícola completo poderia ser compreendido 
como a sequência das seguintes grandes etapas: solo exposto 

acúmulo de clorofila e aumento da cobertura verde sobre o 
solo queda da quantidade de clorofila solo exposto, 



novamente. ConseqUentemente, cada uma dessas etapas 
apresentaria comportamento espectral característico, o que
está bem ilustrada nas Figuras 47(a) e (b). 
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Figuras �7(a) e (b) - Curvas de espectroscopia de campo para 
a cultura do feijão aos 20, 32, 34, 38� 88 e 92 
dias de idade. 

A cultura de feijão, na regiao de estudo, e 
plantada com espa�amento médio de 56 cm entre fileiras de 9

a 12 plantas por metro linear e e irrigada por grandes 
sistemas de aspersão, denominados "pivôs centrais". 

O desenvolvimento da cultura em termos de 
emissão foliar é lento· no início do seu ciclo, e cresce 
geometricamente a partir das primeiras folhas até o inicio. 
da matura�ão, sendo que há constante incremento da 
quantidade de folhas fotossinteticamente ativas. 

Assim, constata-se que, para a cultura de 
feijão, o comportamento espectral típico de vegeta�ão verde 
vigorosa, quando sensoriado por espectroscopia de campo� 
deve come�ar a ocorrer por volta do 34Q ao 38� dia do ciclo, 
a contar da data de plantio. 

O tempo de permanência 
espectral deve durar até por volta do 88º 

ou seja, por um período de aproximadamente 

\ 

desta tipicidade 
dia do seu ciclo, 
50 dias. 
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Na régião, o numero médio de dias de dura�ão 
do ciclo compreendido entre o plantio e a colheita foi de 
cerca de 106 dias, com um mínimo de 87 dias e um máximo de 
118 dias. Estes números indicam que a fase final de 
matura�ão é razoavelmente variável quanto à sua dura�ão, 
dependendo do manejo da água de irrigação exercido pelo 
proprietário de cada pivô central alguns continuam a 
irrigar no final do ciclo, estendendo-o, enquanto que outros 
cortam cedo o fornecimento de água, acelerando o processo de 
maturação e, por conseguinte, diminuem a duração do ciclo. 

EPIPHANIO <1988), utÍlizando dados do 
TM/Landsat, para as culturas de trigo e de feijão, na mesma 
regiao, sugeriu que o período em que o feijão passa a 
apresentar comportamento espectral típico de vegeta�ão verde 
situa-se entre os 40 e os 50 dias após o plantio. 

Contudo, as diferen�as de sensores <TM X 
radiómetro de campo), ou seja, diferenças de amostragens, 
bem como as condições diversas de interferências 
atmosféricas, devem ser devidamente ponderadas numa passível 
comparação de dados. 

No tocante à cultura de trigo, nas 
48(a) e (b) são apresentadas algumas amostras de
espectrais representativas das diferentes etapas 
ciclo biológico. 

Figuras 
curvas 

da seu 

A dinâmica do comportamento espectral do trigo 
é bem distinta em rela�ão à do feijão. Numa primeira fase, 
com baixa porcentagem de cobertura verde, a resposta 
espectral ainda é totalmente predominada pela reflectância 
do solo, como mostra a curva dos 14 dias na Figura 48<a>. 
Entretanto, já aos 22 dias, a resposta apresenta as fei�ões 
espectrais típicas de vegeta�ão verde vigorosa, que se 
mantém com estas mesmas fei�Ões na fase intermediária do 
ciclo (curvas dos 53 e dos 71 dias), vindo posteriormente a 
descaracterizar-se quando a parte aérea vai tornando-se 
totalmente amarelecida (curva dos 81 dias) na fase de 
matura�ão das espiguetas, até o final do ciclo <curva dos 
109 dias). 

Na região de estudo, a cultura de trigo e 
plantada com espa�amento médio de 18 cm entre fileiras, com 
aproximadamente 50 plantas por metro linear. 

Em fun�ão desta alta quantidade de plantas por 
·unidade de área, em condi�Ões normais de desenvolvimento o
crescimento inicial do trigo e seu perfilhamento são
bastante rápidos, promovendo a cobertura completa do solo em
pouco tempo. Contudo, concomitantemente ao desenvolvimento
da cultura, com a grande rapidez de emissão de folhas verdes
há também um contínuo senescimento e amarelecimento das
folhas, o que, a partir de determinado ponto do ciclo, dá
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Figura 48(a) e (b) - Curvas de espectroscopia de campo para 
a cultura de trigo aos 14, 22, 53, 71, 81 e 109 
dias de idade. 

A partir dessas consideracões e dos dados das 
Figuras 48(a) e (b), para o trigo pode-se indicar que o 
comportamento espectral típico de vegetação inicia-se um 
pouco antes dos 22 dias de idade e, apesar de certo 
decaimento desta tipicidade espectral devido ao surgimento 
das espiguetas e à perda gradativa das folhas verdes, ainda 
permanece aos 81 dias após o plantio. Isto sugere que a 
permanência com resposta espectral típica deve ser de, no 
mínimo, 60 dias. 

Com relação ao trigo, EPIPHANIO (1988), com 
dados TM-Landsat-5, indicou que o tempo decorrido entre a 
data de plantio e a expressa□ do comportamento espectra1 
típico de vegetação verde está situado abaixo dos 30 dias. 
Isto está de acordo com o que foi encontrado no presente 
trabalho, embora os sensores e as condiiões de obtenção dos 
dados espectrais tQnh�m sido diferentesª 

Na região de estudo, o número médio de dias de 
duracão do ciclo do trigo, entre a data de plantio e a de 
colheita, foi de 122 dias, com um mínimo de 113 dias e um 
máximo de 133 dias. 

.. 
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É interessante ressaltar ainda que, após o 

início da descaracteriza�ão do comportamento espectral 
típico de vegeta,ão verde vigorosa (que, como indicado 
anteriormente, ocorre pouco apos os 81 dias de idade), a 
matéria vegetal acima do solo apresenta alturas médias 
superiores a 1 metro e colora,ão amarelo-palha, recobrindo 
quase totalmente a superfície do solo. Assim sendo, as 
respostas espectrais vão assumindo características 
semelhantes às de palha,a seca, como pode ser ilustrado 
pelas curvas dos 81 e dos 109 dias <Figura 48(b)). 

Estas indica,ões acerca da emergência 
espectral e da dura,ão do comportamento espectral típico de 
vegeta,ão verde vigorosa revestem-se de especial importância 
para o sensoriamento remato agrícola, uma vez que elas 
trazem informa,ões indispensáveis à fase de planejamento da 
coleta de dados por sensores orbitais ou de campo. Há 
contribui,ões também para as trabalhos de processamentos e 
classifica,ões automáticas de padrões para culturas 
agrícolas. 

4.3 - Rela,ões Entre as Variáveis Agron8micas e as 

Variáveis Espectrais 

As discussões que 
grupos de dados, em fun,ão dos 
aqueles adquiridos via sensor 
via espectroscopia de campo, 
quanto para as de trigo. 

se seguem baseiam-se em dois 
níveis de coleta empregados: 
TH/Landsat e aqueles obtidos 

tanto para as áreas de feijão 

O que se busca é conhecer se existem rela,ões 
significativas entre var1ave1s espectrais e variáveis 
agronômicas, quais e como seriam estas relações, entender as 
fundamenta,ões físicas e fisiológicas envolvidas, bem como 
agrupar conhecimentos concernentes a este assunto. 

4.3.1 - Dados TM/Landsat-5 

Como Ja foi exposto, sobre os níveis de cinza 
amostrados para os vários talhões de trigo e de feijão foi 
aplicado um procedimento de corre�ao para efeitos aditivos 
da atmosfera e, posteriormente, os níveis de cinza foram 
transformados em valores de reflectância. 



A seguir foram 

dispersão, bem como análises 

confeccionados diagramas de 

de correla�ão conforme três 

diferentes modelos foram realizados: linear simples, 
logarítmico e exponencial. 

A Tabela 9 mostra os principais resultados 

desta análise de correlação entre 10 tipos de variáveis 
agronômicas e 9 variáveis espectrais, considerando-se os 
dados referentes às duas imagens TM de que se dispôs (20 de 
junho e 06 de julho de 1987), para o feijão. 

Tabela 9 - Coeficientes de correlação linear simples entre 9 

variáveis espectrais e 10 variaveis agronômicas, 
para os dados TM de junho e de julho, para as 
áreas de feijão. 

o 

..., 

L.ú 

o 

V, 

o 

o 

o 

..., 

L.ú 

o 

V, 

o 
o 

o 

� 
. IAF PV 
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RTI11 0.33 0.23 
RTM2 0.38* 0.23 
RTM3 -O .64** -0.43**

RTM4 0.77** 0.63**

RTM5 0.63** 0.50**

RTM7 -0.27 -0.08
R�S o. 79** 0.65** 

RNO 0.70** 0.49** 

RTV O.õ9** 0.47** 

RTMl -0. 10 -0.04
RTM2 O .16 0.27
RTM3 -0.47** -0.42*

RTM4 0.61** O .66** 

RTM5 0.39* 0.58** 

RTM7 -0.36* -0.27
RRS 0.59** 0.62** 

RND 0.58** 0.56** 

RTV 0.58** I 0.56** 

* Significativo ao nível de 5%.
** Significativo ao nível de 1%.

Legenda: 

PS TU AM 

0.20 -0.19 0.44** 

0.27 -0.36* 0.48** 

-0.41* 0.09 -O. 78** 

0.57** -0.19 O. 91**

0.53** -0.30 O. 79** 

-O .10 -0. 12 -0.27

0.57** -0.11 0.89**

0.47** -0.24 0.88*

0.46** -0.25 0.87** 

-0.08 0.12 -0.38*

0.17 0.25 -0.03
-0.39* 0.17 -0.81**

0.55** 0.08 0.86** 

0.47** 0.15 0.48**

-0.28 0.20 -O.ti7**

0.51** 0.04 O .85** 

0.50** -0.07 O .92** 

O .51** -0.09 0.91** 

IAF = Índice de �rea Foliar; 

FV cov FIT 

0.40* 0.29 0.20 
0.35* 0.37* 0.22 

-0.70** -0.76** -0.47**

0.87** 0.82** 0.61** 

0.73** 0.78** 0.53** 

-0.25 -0.38* -0.14
0.89** 0.83** 0.64** 

0.76** 0.87** 0.50** 

0.74** 0.87** 0.49** 

-O .31 -0.27 -0.06
0.08 -0.06 0.30

-0.57** -0.71** -0.44** 

0.77** 0.80** 0.67** 

0.48** 0.50* 0.55** 

-0.45** -0.55** -0.33
0.76** 0.79** 0.60** 

O. 70** O .86** 0.59** 

0.70** O .86** O .60** 

PV = Peso do Material Verde das Plantas; 

PS = Peso do Material Seco das Plantas; 

TU = Teores de Umidade das Plantas; 

RE RO 

-0.10 0.43* 

-0.15 0.20 
-O .11 0.35 
0.03 -0.13

-0.03 0.04
-0.13 0.39*

0.07 -0.15
-0.06 -0.31
-0.07 -0.31

0.10 O .01 
0.04 -0.13
0.28 0.04

-O .17 -0.08
-0.01 -0.23
0.26 -0.01

-0.15 -0.03
-0.30 -0.18
-0.30 -0.19



- AM = Altura Média das Plantas; 

- FV = Número de Folhas Verdes das Plantas; 

- COV = Porcentagem de 
Terreno; 

Cobertura Vegetal Sobre o 

- FIT = Fitomassa da Cultura; 

- RE = Rendimento Estimado por Amostragem; 

- RD = Rendimento Declarado pelos Proprietários das 
Areas Estudadas; 

- RTM1 ••• RTM7 = Reflectâncias obtidas a partir da 
transformação dos n1ve1s de cinza, em 
cada banda refletiva do TM; 

- RRS = Índice de Veget aç:ão Razão Simples; 

- RND = Índice de Vegetação Diferenc:a Normalizada; 

- RTV = Índice de Vegetação Transformado. 

Através de análise detalhada da Tabela 9 e 

possível entrever-se uma série de evidências, 
expostas a seguir. 

que são 

As bandas individuais RTM3, RTM4 e RTM5 foram 
as que . apresentaram os melhores coeficientes de correlac:ão 
com as var1aveis agronômicàs, à excec:ão das variáveis Teor 
de Umidade <TU), Rendimento Declarado <RD) e Rendimento 
Estimado <RE), que não se correlacionam bem com nenhuma 
variável espectral. 

Pode-se verificar também, na Tabela 9, que os 
valores dos coeficientes de correlaç:ão para os dados de 
julho em geral corroboram as tendências dos coeficientes de 

correlac:ão obtidos para os dados de junho, embora aqueles 
muitas vezes apresentem valores menores. 

Este último aspecto pode ser 
que, dentro do. ciclo de desenvolvimento 
feijão, há fases em que as relac:ões entre 
agronBmicas e as espectrais sio melhores. 

indicativo de 
d a c u 1 t· u r a d e 

as variáveis 

De fato, examinando-se a Figura 49, onde se 
tem o comportamento das reflectâncias TM ao longo do ciclo 
do feijão, vê-se claramente que as bandas TM4 e TM5 têm seus 
valores de refletância aumentando até por volta do meio do 
ciclo (cerca de 55 dias de idade), enquanto que a banda TM3 
apresenta valores decrescentes para esta fase. No tocante às 



bandas TM1, TM2 e TM7 não se notam indícios de 

significativa à medida em que variam os paràmetros 

ao longo do ciclo • 
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Figura 49 - Comportamento das 

refletivas TM ao 
considerando-se as 

reflectâncias das 6 bandas 

longo do ciclo do feijão, 
médias dos subgrupos F1 a F5. 

Em rela,ão às bandas TM3, TM4 e TM5, tal 
comportamento está de acordo com o esperado. Ou seja, na 
banda TM3, como se sabe, há uma absor�ão crescente da 
radia�ão eletromagnética em fun�ão do aumento da clorofila 
das folhas <HOFFER, 1978); ao passa que, nas bandas TM4 e 
TM5 ocorrem reflectâncis maiores à medida em que a 
quantidade de camadas de folhas <IAF) vai aumentando, 
principalmente na banda TM4, em que ocorre o fenômeno das 
reflex5es mtlltiplas (ALLEN & RICHARDSON, 1968). 

constatar 
Simples -
Vegeta�ão 

Focalizando novamente a Tabela 9, é possível 

que os três índices de vegeta�ão estudados (Razão 
RRS, Diferen�a Normalizada - RND e Índice de 

Transformado - RTV) apresentam boas correla�ões 
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com as mesmas variáveis agronômicas com as quais as bandas 
TM3 e TM4 têm boas rela,ões. Isto era de se esperar, uma vez 
que os referidos índices são formados a partir das bandas 
TM3 e TM4. 

Além disso, os coeficientes de correla�ão para 
o índice RTV são praticamente os mesmos que para o índice
RND, indicando marcada equivalência funcional entre estes
dois índices de vegeta,ão <PERRY & LAUTENSCHLAGER, 1984), ou
seja, o uso destes dois índices ao mesmo tempo seria
redundante, no caso do feijão.

Neste sentido, e interessante verificar a 
Tabela 10, a qual contém os coeficientes de correla�ão 
linear simples entre as bandas individuais TM3 e TM4 com os 
três índices de vegeta,ão já referidos. 

Tabela 10 - Valores dos coeficientes de correla,ão linear 
simples entre duas bandas TM individuais (TM3 e 
TM4) e três índices de vegeta�ão <RRS, RND e 
RTV>, para o feijão. 

BANDAS TM 

RTM3 
RTM4 

RRS 

ÍNDICES DE VEGETACAO 
DADOS DE JUNHO DADOS DE JULHO 

RND RTV RRS RND RTV 

-0,80** -0,89** -0,88**
0,97** 0,87** 0,86** 

-0,79** -0,89** -0,88**
0,97** 0,89** 0,88** 

* Significativo ao nível de 5¾
** Significativo ao nível de 1¾
(OBS.: A legenda para a identifica,ão das variáveis e a 

mesma da Tabela 9). 

Por esta Tabela observa-se que as correla�Ões 
entre <RTM3, RTM4) versus <RRS, RND e RTV) são bastante 
altas e isto explica por que as bandas individuais 
apresentam correla�ões com as mesmas variáveis agronômicas 
que os três {ndices de vegeta�ão. 

O índice RRS, por sua vez, apresenta 
altissimas correla�Ões positivas com a banda individual TM4 
e correla�ões altas porém um pouco menores � negativas com a 
banda individual TM3. Isto mostra a dominância da banda 
infravermelha próxima sobre a banda vermelha, as quais são 
numerador e denominador deste índice de vegeta�ão. 



No que concerne aos Índices RND e RTV, eles 
também têm excelentes corre1a,5es com as bandas individuais 
TM3 e TM4, porém, em geral menores do que o índice RRS. 

índices de 
Tabela 11. 

Se forem feitas correlai;:ões entre os três 
vegetação, obter-se-ão os valores mostrados na 

Tabela 11 - Valores dos coeficientes de correla,ão linear 
simples entre os três Índices de vegetação 
<RRS, RND e RTV), para o feiJão. 

�r.v. 
I.V. �

DADOS DE JUNHO 
RRS RND RTV 

DADOS DE JULHO 
RRS RND RTV 

------------------------------------------------------------

RRS 
RND 

0,87·lH 0,86** 
1,00 

* Significativo ao nível de 5¾
** Significativo ao nível de 1¾

0,90** 0,89** 
1,00** 

<OBS.: A legenda para a identifica,ão das variáveis e a
mesma da Tabela 9.) 

► Esta Tabela mostra que ocorrem altas 
correlações entre os índices de vegetação utilizados, 
principalmente entre RND e RTV que, como já foi frisado são 
funcionalmente equivalentes <PERRY & LAUTENSCHLAGER, 1984). 
Existe também equivalência funcional entre os Índices RRS e 
RND; isto permite indicar que, quando se pretende utilizar 
mais de um índice de vegetação com finalidade de estimar 
parâmetros agronômicos, deve ser mais apropriada a seleção 
de índices de razão (como o RRS, o RND e o RTV)
conjuntamente com índices ortogonais (p. ex., o PVI e o
"Greenness") que são obtidos através de metodologia
diferenciada e são sensíveis a fundamentações 
físicas/fisialógicàs diferentes. 

Aqui fica patente a necessidade de conhecer-se 
bem as fundamentações que regem as relações entre as 
variáveis agronômicas e as variáveis espectrais a fim de 
utilizar adequadamente o potencial desta metodologia de 
avaliaç:ão das condiç:Ões de vigor de uma cultura via sensores 
remdtas, como jâ fora constatado e afirmado por BAUER et 
alii (1981). 

A Figura 50 mostra o comportamento dos tris 
índices de vegetação estudados ao longo da ciclo do feijão. 
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Figura 50 - Comportamento médio 
RRS, RND e RTV ao 
feijão. 

dos índices de vegetação 
longo do ciclo da cultura de 

Esta figura mostra um comportamento parabólico 
das três índices de vegetação ao longo do ciclo do feijão. 
Há um crescimento constante dos valores dos três índices até 
por volta do meio do ciclo biológico da cultura, atingindo
se um pica, após o que se inicia um decaimento contínuo até 
o final do ciclo; os valores dos Índices de Vegetação., no 
final do ciclo, voltam a ser iguais aos do início. 

· Tal comportamento é melhor compreendido quando
se observa, na Figura 49, o que ocorre com as reflectâncias
nas bandas individuais TM3 e TM4. Verifica-se um
comportamento do banda TM4 praticamente do mesmo tipo que os
três índices, ou seja, em forma de parábola. No tocante à
TM3, poder-se-ia dizer que o seu comportamento ao longo do
ciclo do feijão assemelha-se a uma "parábola invertida"; e
isto é ainda mais significante na medida em que se considera
que, quando ocorrem aumentos nos valores de reflectância na
banda TM4, simultaneamente ocorrem decréscimos nos valores
de TM3 e vice-versa. Porém, a faixa ou amplitude de valores
dentro.dos quais variam as reflectâncias das bandas TM4
(cerca de 12 a 40¾) é muito mais ampla do que para a banda 
TM3 (cerca de 2,8 a 5,4¾), quando são usados valores de 
reflectância obtidos via transformação de níveis de cinza 
coletados pelo TM/Landsat, como no presente caso. Tanto o 
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índice de vegetação RRS, quanto o índice RND (e, 
conseqlientemente, RTV também) baseiam-se na idéia de que, a 
medida em que aumenta o vigor da vegetação, aumentam os 
valores de reflectância no infravermelho próximo e diminuem 
os valores de reflectância na faixa espectral do vermelho, 
real,ando, então, as rela,ões entre variáveis espectrais e 
variáveis biofísicas ou agronômicas, em concordância com 
JACKSON et alii <1980). 

O fato de que aumentando-se o vigor da 
vegetação aumentam os valores de reflectância no 
infravermelho próximo, diminuindo no vermelho, pode ser 
melhor evidenciado e entendido quando se compara a Figura 42 
(contém os comportamentos das variaveis indicadoras de 
vigor: IAF, FIT e COV ao longo do ciclo do feijão) com a 
Figura 49 (em que se pode verificar os comportamentos do TM4 
e do TM3 ao longo do ciclo biolcigico). Ou seja, verificam-se 
nestas figuras o aumento de FIT, COV, IAF de maneira 
bastante concordante com o aumento nos valores de 
reflectância na banda TM4; na banda TM3 ocorre o inverso. 

Quanto às Variáveis de Rendimento <RE e RD), 
elas não se correlacionaram bem com nenhuma variável 
espectral <ver os parâmetros RE e RD na Tabela 9). Isto 
evidencia que não é correto o procedimento de se pretender 
obter boas estimativas de rendimento de uma cultura 
contando-se apenas com simples equaç6es de regressão, em que 
o unice tipo de variáveis independentes sejam as espectrais.

A seguir, apresenta-se a 
contém os coeficientes de correlação 
agronômicas, para o feijão. 

Tabela 12, 
entre as 

a qual 
variáveis 

Observa-se inicialmente, nesta Tabela 12, que 
as variáveis TU, RD e RE não apresentam correlação alguma 
com as outras variáveis agronômicas. 

Isto constitui-se em fato interessante porém 
passível de explicações. No caso da variável TU, examinando 
a Figura 42, nota-se que ela tem valores praticamente 
constantes durante todo o ciclo do feijão, enquanto as 
outras variáveis agronômicas apresentam varia,ões, daí a 
ausência de correlações. 

Quanto aos rendimentos RE e RD, deve-se 
considerar que foram medidos em peso de grãos por unidade de 
área plantada com feijão num determinado momento t, ·no final 
do ciclo da cultura, tendo sido os grãos formados a partir 
de produtos fotossintetizados após a fase de florescimento. 
Ou seja, os grãos são produtos acumulados durante um certo 
período do ciclo do feijão e realmente não pode haver 
rela,ão com valores de IAF ou de COV, por exemplo, tomados 
naquele instante t, que têm uma taxa de varia,ão totalmente 
diferente daquelas de RE ou RD. 
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Tabela 12 - Coeficientes de correla�ão linear simples entre 
as 10 variaveis agronômicas, para os dados de 
junho e os de julho, para as áreas de feijão. 

--------- AM FV PV PS IAF FIT TU 

AM X 0,90** 0,59** 0,55** 0,78** 0,57** -0, 19

o FV X 0,86** 0,76** 0,87** 0,80** -0, 19
:e 

PV X 0,95** 0,87** 0,97** -0, 19

u.J 

a 
PS X 0,84** 0,93** -0,41*

Vl IAF X 0,89** -0,29
o 
a 

BIM X -O, 19< 
a 

TU X 

cov 

RD 

RE 

AM X 0,80** 0,49** 0,35* 0,59** 0,51** o, 17 

FV X 0,46** 0,31 0,54** 0,53** 0,34 

PV X 0,92** 0,38* 0,95** -0, 17 
o 

PS X 0,32 0,88** -0,49 :e 

IAF X 0,58** 0,24 ..,, 

u.J 

BIM a X -0, 19
Vl 

TU X o 
a 
< 

cov a 

RD 

RE 

* Significativo ao nível de 5¼
** Significativa ao nível de 1¾
<OBS.: A legenda é a mesma da Tabela 9).

Os 
agrícolas (ex. 
características e 

agronômicos 
e COV) variam 

parâmetros 
IAF, FIT 
distintas durante o ciclo. 

cov 

0,90** 

0,84** 

0,75** 

0,70** 

0,81 ** 

0,74** 

-0,37

X 

0,86** 

0,76** 

0,61** 

0,62** 

0,52** 

0,65** 

-0, 13

X 

dos 
d.e

RD RE 

-0, 11 o, 12 

-0,13 0,32 

-0, 10 0,00 

-0,06 0,09 

-0,09 0,23 

-O, 11 0,06 

-0,27 -0, 15

-0, 15 0,19

X 0,06

X 

-0,15 -0,01

-0, 1 O -0, 14

-0,02 -0,02

-0,02 -0,06

O, 19 -0,05

0,08 -0,01

-0, 14 0,03

-0,04 0,09

X 0,06

X 

dosséis 
maneiras 

O IAF, principalmente, pode ser considerado um 
dos parâmetros agronômicos mais interrelacionados com o 
rendimento de uma cultura, já que é através da fotossíntese 
que sao produzidos os carboidratos necessários ao 
crescimento/desenvolvimento das plantas, bem como ao 
enchimento dos grãos. O IAF refletirá a capacidade de 
intercep�ão de energia pelo aparelho fotossintetizante das 
plantas. 

Por outro lado, as folhas são os elementos 
principais que determinam a resposta espectral das plantas. 
Nestes pontos residem os fundamentos e os elos 
epistemológicos de se interrelacionar variáveis agronômicas 
com variáveis espectrais de culturas agrícolas. 
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Assim sendo, indica-se que deverá ser mais 
conveniente integrar o parâmetro agronômico IAF ao longo do 
ciclo agrícola para, só então, depois confrontar os IAFs 
integrados com os rendimentos. O princípio seria o seguinte: 
quanto maior e quanto mais tempo permanecer o IAF, maior 
deverá ser o IAF integrado e, portanto, maior deverá ser o 
rendimento. 

Continuando-se nesta linha de raciocínio, 
espera-se que: (a) havendo boas correla�ões entre a variável 
IAF integrada <ao longo do ciclo) e rendimento e (b) havendo 
boas correla�ões entre a variável IAF integrada e a variável 
espectral integrada; entio, deverá haver boas correlações 
entre a variável espectral integrada (ao longo do ciclo) e o 
rendimento. 

Na mesma Tabela 12 pode-se notar também que, 
em geral, os coeficientes de correla�ão para os dados de 
junho são maiores que para os dados de julho. Muito 
provavelmente isto ocorra em função de, numa fase mais nova 
da cultura <dados de junho), os parâmetros estarem 
praticamente em situação de acréscimo constante e quase que 
simultâneos, apresentando então aquelas boas relacões. Já 
numa fase posterior, em que muitas áreas já estão maduras, 
com a maior parte das folhas senescentes e secas, além de 
grande parte do solo já voltar a estar exposto, nesta fase 
não ocorrem paralelismos entre as variáveis (ver as Figuras 
35 a 41) ocasionando baixos valores de coeficiente de 
correlacão, conforme ja fora verificado por ASRAR et alii 
(1984). 

É interessante notar na Tabela 12, as boas 
correlações existentes entre as variáveis IAF, FIT e COV, 
bem como as boas relacões destas variáveis com as outras 
variáveis agronômicas, principalmente para os dados de 
junho; pode-se interpretar isto como uma evidência de que as 
três variáveis são boas indicadoras das condi�Ões da cultura 
de feijão. De fato, as variáveis IAF, FIT e COV estão entre 
as variáveis agronômicas mais estudadas quanto às suas 
relações com parâmetros espectrais (ASRAR et alii, 1985; 
KOLLENKARK et alii, 1982b; HOLBEN et alii, 1980; AASE & 
SIDDOWAY, 1981), em funcão de suas potencialidades de virem 
a ser utilizadas na avalia�ão de condições de culturas a 
partir de dados espectrais obtidos via sensores remotos. 

Em fun�ão disto, as variáveis agronômicas IAF, 
FIT E COV receberam um tratamento estatístico mais 
detalhado, tendo-se confeccionado diagramas de dispersão 
(ver as Figuras 51.1 a 51.27), para estas três variáveis 
versus as variaveis espectrais. Obtiveram-se também os 
coeficientes de correla�ão e as análises de regressão 
segundo os modelos: linear, logarítmico e exponencial 
<Tabela 13), visando detectar aqueles pares de variáveis 
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Tabela 13 - Coeficientes de correlação pelas modelos linear

simples, logarítmico e exponencial para os 

diversos pares formados pelas variáveis 

agronômicas (IAF, FIT e COV) e espectrais (6 

bandas refletivas TM e 3 índices de vegetação: 

VAR. X 
VAR. 

AGR. ESP. 

� 

o 

RTM1 :e: 
z 
::::, RTM2 
,-:, 

Lu 
RTM3 

Cl RTM4 
V') RTM5 
o 
Cl RTM7 
< 
Cl RRS 
.._, 

LI.. 
RND 

;::; RTV 

� RTM1 
o 
:e: RTM2 

RTM3 
,-:, 
Lu RTM4 
Cl RTM5 
V') 
o RTM7
Cl 
< RRS 
Cl 
.._, RND 

RTV 

� 

o RTM1
RTM2::::, 

,-:, RTM3
Lu RTM4Cl 

V') RTMS
o 
Cl RTM7
< 
Cl RRS
.._, 

1- RND
..... RTVLI.. 

� 

o RTM1:e: 
...J RTM2 ::::, 
,-:, RTM3 
Lu RTM4 Cl 

V') RTM5 
o RTM7Cl 
< RRS Cl 
.._, RND 1-
- RTVLI.. 

------- --------

RRS, RND e RTV), para o feijão. 

NQ DE 
PARES 

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

--- -- -- -

VALORES DA CORRELACAO 

LINEAR LOGARITM. ESPONEN. 

0,3309 0,3273 0,3414 
0,3804 0,4307 0,3587 

-0,6422 -0,8340** -0,6714
0,7668 0,7753** 0,7543 
0,6292 0,6499** 0,6256 

-0,2731 -0,4126* -0,2236
0,7883** 0,7819 0,7639
0,6989 0,9345** 0,6407
0,6883 0,9397** 0,6726

-0,0970 -O ,3725 -0,0499
0,1568 -0,0446 0,2380

-0,4690 -0,7683 -0,5123
O ,6077 0,7464 0,6116
0,3948 0,3737 0,4168

-0,3627 -0,6611 -0,3789
0,5947 0,7476 0,6055
0,5825 0,8502 0,5478
0,5805 0,8512 O ,5723

0,2036 0,3093 0,2132 
0,2177 0,4052* 0,1936 

-0,4701 -0,8114** -0,5073
0,6125 0,7940** 0,5764
0,5353 0,6768** 0,5113

-0, 1410 -O, 3773* -O, 1111
0,6399 0,8041** 0,5811
0,5039 0,8939** 0,4497
0,4883 0,8913** 0,4741

-0,0573 -0,3362 0,0006 
0,3041 -0,0007 0,3597 

-0,4413 -0,7909 -0,4637
0,6717 0,7807 0,6627
0,5460 0,4630 0,5473

-0,3267 -0,6648 -0,3252
0,5988 0,7629 0,6178
0,5949 0,8882 0,5574
0,5984 0,8952 0,5890

-------

MELHORES 
MODELOS 

EXP. b>O 
LOG. b>O 
LOG. b<O 
LOG. b>O 
LOG. b>O 
LOG. b<O 
LIN b>O 
LOG b>O 
LOG b>O 

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o�

LOG. b>O 
LOG. b>O 
LOG. b<O 
LOG. b>O 
LOG. b>O 
LOG. b<O 
LOG. b>O 
LOG. b>O 
LOG. b>O 

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-
-o-
-o-
-o-

-�---

EQUAÇÕES DE REGRESSAO SEGUNDO 
OS MELHORES MODELOS 

LOG (RTM1) = 0,21+ 0,01 . IAF 
RTM2 
RTM3 
RTM4 
RTM5 
RTM7 
RRS 
RND 
RTV 

RTM1 = 
RTM2 = 
RTM3 = 
RTM4 = 
RTM5 = 
RTM7 = 
RRS = 
RND = 
RTV = 

= 3,58+ 0,55. LOG(IAF) 
= 3,57- 1,64 LOG( IAF) 
-= 26,30+17 ,15. LOG(IAF) 
= 14, 11+ 4, 16 • LOG( IAF) 
= 5,62- 1, 10 • LOG( IAF) 
= 4,42+ 2,59 . IAF 
= 0,70+ 0,31 . LOG(IAF) 
= 1,09+ 0,15. LOG(IAF) 

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

1 , 79+ o., 11 
3,86+ 0,47 
2,81- 1,42 

34,90+16,19 
16,32+ 4,03 
5, 17- 0,89 

12,49+ 7,38 
0,84+ 0,26 
1, 16+ O, 12 

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-

-o-
-o-

-o-

-o-
------ ---

-

LOG (FIT) 
LOG (FIT) 
LOG (FIT) 
LOG (FIT) 
LOG (FIT) 
LOG (FIT) 
LOG (FIT) 
LOG (FIT) 
LOG (FIT) 

-------·· 

(continua) 



Tabela 13 - Conclusão 

VAR. X VAR. NQ DE VALORES DA CORRELAÇAO 
ARG. ESP. PARES 

LINEAR LOGARITM. 

-

o RTM1 30 0,2931 0,2964 ::i:: 
z RTM2 30 0,3656 0,4132* ::::, 
'J RTM3 30 -0,7588 -0,7334
w 
Cl RTM4 30 0,8245 0,7191 
(/) RTM5 30 0,7035 O ,6251 o 

Cl RTM7 30 -0,3800 -0,3809*e,: 
Cl RRS 30 0,8343 0,7066 � 

> RND 30 0,8750 0,8968** 
o RTV 30 0,8713 0,9061** u 

-

o RTM1 25 -0,2671 -0,3685
RTM2 25 -0,0608 -0,1685::::, 

'J RTM3 25 -0,7154 -0,7991
RTM4 25 0,7986 0,7679
RTM5 25 0,5015 0,4140o 

RTM7 25 -0,5463 -0,6531
Cl RRS 25 0,7948 0,7636� 

> RNO 25 0,8592 0,9042
o RTV 25 0,8573 0,9099u 

* Significativo ao n1vel de 5%
** Significativo ao n,vel de 1%

EXPONEN. 

0,3253 
0,3757 

-O, 7795**
0,8755** 
0,7209** 

-O ,3377
0,8830** 
O ,8546 
0,8661 

-0,2015
0,0429

-O, 7701
O ,8403
0,5444

-0,5653
0,8561
0,8316
0,8522

:Li? 

MELHORES EQUAÇÕES DE REGRESSAO SEGUNDO 

MODELOS OS MELHORES MODELOS 

EXP. b>O LOG (RTM1) = O, 19.+ 0,001.COV 
LOG. b>O RTM2 2,21+ 0,79 .LOG(COV) = 

EXP. b<O LOG (RTM3) 0,75- 0,003.COV = 

EXP. b>O LOG (RTM4) = 0,99+ 0,006.COV 
EXP. b>O LOG (RTM5) 0,97+ 0,002.COV = 

LOG. b<O RMT7 8,84- 1,85 .LOG(COV) = 

EXP. b>O LOG (RRS) 0,23+ 0,009.(COV) = 

LOG. b>O RND = -O, 13+ 0,49.LOG(COV)
LOG. b>O RTV = 0,68+ 0,24.LOG(COV) 

-o- -0-

-o- -o-
-o- -o-
-o- -o-
-o- -o-
-o- -o-
-o- -o-
-o- -o-
-o-- -o-

OBS.: A legenda para identificar as variãveis ê a mesma de Tabela 9

Focaliza-se agora a discussão na verificação 
de quais variáveis espectrais, dentre as nove estudadas� 
apresentam as melhores relações com as três variaveis 
agronômicas de maior interesse, ou seja, IAF, FIT e COV. 
Outros aspectos destas relações também são discutidos. 

Assim, analisando conjuntamente os diagramas 
de dispersão das Figuras 51.1 a 51.27 e as correlações da 
Tabela 13, são feitas as considerações a seguir. 

As bandas espectrais individuais do 
apresentam os melhores coeficientes de correlação 
três variáveis agronômicas são a TM3, a TM4 e a TM5 
13), isto é, uma banda no visível <TM3/vermelho), 
infravermelho próximo (TM4) e uma no infravermelho 
<TM5), como já fora notado anteriormente. 

TM que 
com as 
(Tabela 
uma no 

médio 

Como é mostrado na Tabela 13, as tendências 
gerais das relações "variáveis agronômicas X variáveis 
espectrais" para os dados de julho seguem as tendências 
apresentadas pelos dados de junho. Isto pode ser considerado 
como uma evidência a mais consolidando as indicações 
fornecidas pelos dados de junho quanto às tendências gerais 
dos modelos de relações entre os dois tipos de variáveis em 
estudo. 
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Contudo, quando se comparam os coeficientes de 
correla,ão obtidos com os dados de junho com aqueles dos 
dados de julho, nota-se que, na maioria das vezes, ocorrem 
valores menores de r para os dados de Julho. Provavelmente 
isto esteja ocorrendo em fun,ão de que, em julho, muitas 
áreas de feijão já estão numa etapa bem mais madura de seu 
ciclo, quando ocorre senescimento rápido, evidenciado pelo 
secamente e queda das folhas <ver a Figura 36 - Nº Folhas 
Verdes/planta e a Figura 38 - Porcentagem de Cobertura), com 
conseqilente exposi,ão da superfície do solo e afetando as 
rela,ões variáveis agronômicas X variáveis espectrais. 

Como Ja foi exposto anteriormente, de posse 
dos dados agronômicos <IAF, FIT e COV) e dos dados 
espectrais (as reflectânc1as nas seis bandas refletivas TM e 
os três índices espectrais de vegeta,ão - RRS, RND e RTV), 
foram efetuadas regressões e correla,ões segundo três 
modelos: o linear, o logarítmico e o exponencial (Tabela 
13). Em seguida, foi eleito o modelo que mais se ajusta em 
cada caso para explicar a tendência geral das rela,ões entre 
os dois tipos de variáveis em estudo, obtendo-se, então, a 
respectiva equa,ão de regressão, apenas para os dados de 
junho, uma vez que os dados de julho os corroboram, como Já 
fora relatado antes. 

regressão para 
plotadas nos 
de variáveis, 

As curvas obtidas através das 
os melhores modelos em cada 

respectivos diagramas de dispersão 
conforme as Figuras 51.01 a 51.27. 

equa,ães de 
caso foram 
de cada par 

. Analisando as Figuras 51.01 a 51.27, ficam 
claras algumas indica,ões e tendências, conforme seguem. 

Por exemplo, entre as 6 bandas individuais 
refletivas do TM, as bandas TM1, TM2 e TM7 não apresentam 
resposta a varia,ões nos parâmetros agronômicos IAF, FIT e 
COV. GARDNER (1983) já encontrara rela,Bes semelhantes para 
o milho.

Já a banda TM3 apresenta comportamento 
curvilinear para as três variáveis agronômicas. No caso do 
par TM3 X COV (Figura 51.03), trata-se de um comportamento 
praticamente linear em que se torna difícil determinar a que 
valores de COV a curva come,a a ficar assintótica. Para o

par TM3 X IAF (Figura 51.09), a curva parece come,ar a 
tornar-se assintótica para valores de IAF entre 1,0 e 2,0 
<em concordância com CHANCE & LEMASTER, 1977), ao passo que 
para o par de variáveis TM3 X FIT (Figura 51.15), isto 
ocorre em valores bem baixos de FIT (próximos de 0,5 Kg/m). 
Isto demonstra que a banda TM3, quando utilizada sozinha, 
embora apresente resposta às varia,ões dos três citados 
Pdrâmetros biofísicos do feijão, não é um descritor 
espectral importante das condi,ães do dossel desta cultura. 
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No que se refere à banda TM4, pode-se indicar 
que trata-se da faixa espectral que contém maior quantidade 
de informações sobre as variáveis biofísicas IAF, FIT e CDV, 
no caso do feijão. Seu relacionamento com estas três 
variáveis aparenta ser curvilinear, com assíntota não
determinável para CDV (Figura 51.04); ao redor de 1,0 Kg/m 
para o FIT (considerando-se conjuntamente a curva de 
regressão e os pontos plotados no respectivo diagrama de 
dispersão - Figura 51.16); e, conforme· a Figura 51.10, acima 
de 5,0 para o IAF (também em concordância com CHANCE & 
LEMASTER, 1977). 

indicar 
em que 

que, 
estão 

Neste ponto é interessante 
observando-se principalmente as curvas 
presentes as variáveis espectrais TM3 e 
variável IAF nas Figuras 51.09 e 51.10), 
comportamento inteiramente conforme as 
físicas e fisiológicas conhecidas ·sobre as
radiação eletromagnética e vegetação. 

TM4 (p. ex., a 
verifica-se um 

fundamentações 
relações entre 

Assim, a diminuição dos valores de 
reflectância no vermelho <TM3), na Figura 51.09, à medida em 
que avança o ciclo biológico do feijão, é função do aumento 
do IAF, que propicia aumento da quantidade de clorofila, 
aumentando, em conseqliência, a absorção de radiação pela 
clorofila (HOFFER, 1978). Esta absorção aumenta até um 
máximo e, a partir deste ponto, fica constante, região onde 
a curva torna-se assintótica. 

Já no caso do infravermelho próximo (TM4), na 
Figura 51.10, o comportamento é inverso. Ou seja, no início 
do ciclo (quando o IAF e os outros parâmetros agronômicos da 
cultura são ainda baixos) ocorre pouca reflexão. ·com o

avanço do ciclo biológico, o número de folhas aumenta
rapidamente (de maneira horizontal refletindo na 
Porcentagem de Cobertura Vegetal sobre o terreno; e de 
maneira vertical aumentando o número de camadas de folhas 
na mesma 
crescer o 

area 
IAF). 

de terreno e, conseqüentemente, fazendo 

Com os progressivos aumentos do IAF, crescem 
também os "efeitos multiplicativos" da reflexão, até o ponto 
em que se atinge o maximo de reflexão dado pela 
"reflectância infinita" <ALLEN & RICHARDSON, 1968). Deste 
ponto para frente, a curva IAFxTM4 passa a ser assintótica. 

Quanto à banda TM5., 
comportamentos praticamente lineares com 
agronômicas, porém não se pode dizer que 
faixa de resposta às variações daquelas 
biofísicas da cultura de feijão, conforme 
<TM5 X COV), 51.11 <TM5 X IAF) e 51.17 <TM5 

esta apresentou 
as três variaveis 

haja uma larga 
três variaveis 

as Figuras 51.05 
X FIT). 
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Em relação ào índice de vegetação Razão 
Simples, esta variá�el espectral apresenta praticamente as 
mesmas tendências mostradas pela banda individual TM4, cama 
era de se esperar, uma vez que tal índice é inteiramente 
fundamentado nas relações entre dados espectrais no 
!.V.Próximo <TM4) e no vermelha <TM3); além disso, a 
amplitude de variação dos dados na banda TM4 é bem maior que 
na TM3. Diante disso, pode-se indicar que o índice de 
vegetação Razão Simples é um bom descritor espectral das 
condiç6es biofísicas dos dasséis de feijão. 

Para o índice Diferença Normalizada, as 
tendincias gerais dos comportamentos entre os dois tipos de 
variáveis também obedecem relações curvilineares. Para o IAF 
(Figura 51.22), a assíntota parece ocorrer para valores 
entre 1,0 e 2,0; para o FIT <Figura 51.24), os dados da 
respectivo diagrama de dispersão e a curva obtida por 
regressão indicam que a assíntota deve ocorrer para valores· 
próximos de 0,5; e, para o COV, embora a relação seja 
curvilinear, parece não se configurar um valor de cobertura 
em que ocorre a assíntota. 

Quanto ao Índice de Vegetação Transformado 
(RTV>, pode-se assinalar a correspondência de comportamento 
com a índice Diferença Normalizada <RND), como Já fora 
apontada anteriormente. Assim, o que foi afirmado para a 
índice RND pode ser aceito também para o índice RTV. 

Até aqui foram discutidos 
resultados obtidos para a cultura do feijão. 
ponto em diante, a discutir os resultados 
trigo. Os mesmos procedimentos usados para 
também os utilizados para o trigo. 

os dados e 
Passa-se, deste 
obtidos para o

o feijão foram 

Assim, na Tabela 14, são apresentados os 
principais resultados das análises de correlação entre 10 
tipos de variáveis agronômicas e 9 variáveis espectrais, 
considerando-se as dados referentes às duas imagens TM de 
que se dispôs <20 de junho e 06 de julho de 1987). 

Entre outras indica,ões e considerando-se 
apenas os coeficientes de correla,ãa significativas <aos 
níveis de 5¼ e 1¾>, na Tabela 14 pode-se notar que as bandas 
individuais TM3 e TM4, bem como os três índices de vegetação 
<RRS, RND e RTV), são as variáveis espectrais que retêm 
maior conteúdo de informa,ões sobre as variáveis agronômicas 
em estudo, para o trigo. Em alguns casos, as bandas TM1, 
TM2, TM5 e TM7 també� apresentam valores de r significativos 
quanto às relações com variáveis como o IAF, o PV, o PS, a 
AM, a CDV, a FIT e a RD. Porém, os melhores valores de r 
acorrem para as bandas TM3 e TM4, bem como para os três 
citados índices espectrais de vegeta,ão. 



Tabela 14 - Coeficientes de 

9 variáveis 

cbrrela<;:ão 

espectrais 

:t t:.=: :3 

agronômicas, para os dados 

para as áreas de trigo. 

linear simples entre 

e 10 variáveis 

de junho e de julho, 

o 
:,: 
z 

u.l 

Cl 

V, 

o 
Cl 

o 

o 

::, 

..., 

u.l 
o 

V) 
o 
o 
ct: 
o 

� 
IAF . 

RTM1 -O ,67*

RTM2 -0,52
RTM3 -0,79**
RTM4 0,88**
RTM5 0,36
RTM7 -0,41
RRS 0,87**
RND O ,85**
RTV 0,85**

RTM1 0,28 
RTM2 0,37 
RTM3 0,21 
RTM4 0,34 
RTM5 0,44 
RTM7 0,37 
RRS 0,01 
RND -0,005
RTV 0,02

* Significativo a 5%

** Significativo a 1%

PV PS TU 

-0,70* -0,72* 0,44 
-0,70* -O, 70* 0,25 
-0,87** -O ,87** 0,34 
0,78** 0,83** -0,61*
0,06 º· 13 -0,63*

-0,59 -0,57 -0,02
O ,96** 0,96** -0,32
0,81** 0,85** -0,54
0,81** 0,84** -0,55

-0,22 -O ,22 0,23 
-0,48 -0,54 0,53 
-0,36 -0,38 0,38 
-O, 17 -0,24 0,30 
-0,36 -0,46 0,54 
-0,36 -0,44 O ,51 
O, 14 o, 13 -0, 12
0,26 0,23 -0, 17
o, 15 o, í 3 -0, 14

AM FV cov FIT RD RE 

-O ,72* -0,53 -0,58 -O ,68* -0,50 0,28 
-0,75** -0,40 -0,46 -0,73* -0,21 0,03 
-0,81** -0,75** -O ,83** -0,83** -O �66* 0,27 

0,78** 0,81** 0,53 0,72* O, 7?/'• -0,50
0,24 0,34 -0,36 0,03 -0,26 -0,27

-0,44 -0,43 -0,87** -0,56 -0,63* 0,20

0,88** 0,79** 0,45 0,96** 0,59 -0,24
0,80** Ó,82** 0,81** O ,76** O ,7':i'• -0,40
0,81** 0,81** 0,83** O ,76** O, 74*• -0,40

-0,20 0,06 0,27 -0, 17 0,21 0,38 

-0,51 0,33 0,39 -0,39 -0,05 0,48 

-0,25 O, 17 -0,35 -0,31 -0,31 0,37 

-0,33 0,21 0,61* O ,01 0,07 O ,34 

-0,48 0,42 0,30 -0,22 -0,35 0,42 

-0,41 O ,34 O ,11 -0,23 -0,42 0,36 

-0,04 -O ,01 0,68* o, 18 0,29 -0,06

0,05 -0,03 0,66* 0,32 0,28 -O, 15

-0,04 0,07 0,57 0,24 0,004 -0,09

A variável agronômica Rendimento Estimado (RE) 
não apresentou boas correla�ões com nenhuma variável 
espectral. Isto pode ter ocorrido em fun<;:ão de se ter 
coletado um número pequeno de amostras <cerca de três

parcelas de 1 mª por área estudada de trigo eram colhidas e 
pesadas, a fim de se obter o RE). Já a variável Rendimento 
Declarado <RD), que era um dado fornecido pelos próprios 
agricultores proprietários da� �reas de trigo em estudo, 
apresentou interessantes coeficientes de correla<;:ão com as 
bandas individuais TM3 e TM4, bem como com os índices de
vegeta,ão RND e RTV. Dadas as características do parâmetro 
rendimento, que é variável em fun<;:ão de múltiplos fatores 
influenciantes <tais como: variedade, aduba,ão, 
disponibilidade de água, tipos de solos, etc), não seria de 
se esperar muito que ele tivesse boas correla<;:Ões com as

variáveis espectrais, quando estes dois tipos de variáveis 
são confrontados diretamente. Aliás, na literatura
encontram-se poucos trabalhos em que se tenta obter 
informa,ães quanto ao rendimento do trigo a partir de dados 
multiespectrais, unicamente (ex. AASE et alii, 1981). 

Ainda na Tabela 14, verifica-se que a variável 
TU apresenta correla,ões razoáveis com as bandas individuais 



TM4 e TM5, ou seja, no infravermelho próximo e no 
infravermelho médio respectivamente. De fato, é atribuído à 
radia�ão destas regiões espectrais responder ao teor de 
umidade da vegeta�ão, principalmente no IV médio <KNIPLING, 
1970) • 

Interessante e a ocorrência de valores dos 
coeficientes de correla�ão em geral bem menores para os 
dados de julho do que para os dados de junho. Possivelmente 
isto esteja associado ao fato de que a maioria das áreas de 
trigo, na data referente à passagem TM de julho, encontram
se em fases mais adiantadas dos seus respectivos ciclos 
biológicos, fases estas em que come�am a ocorrer 
modifica�ães fenológicas significativas em termos de 
influências nas respostas multiespectrais da cultura. Neste 
sentido, é interessante comparar os gráficos da Figura 34 
(em que se mostram os comportamentos das variáveis 
biofísicas IAF, FIT e COV ao longo do ciclo do trigo) com a 
Figura 52 <em que se mostram os comportamentos das variáveis 
espectrais bandas individuais TM ao longo do ciclo). 
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Figura 52 - Comportamento das reflectâncias das 6 bandas 

refletivas TM ao longo do ciclo do trigo, 
considerando-se as médias dos grupos r� a T 4 . 
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Deve-se notar que, como só se dispunha de duas 

datas de passagens do satélite, não foi possível cobrir todo 
o ciclo do trigo nesta Figura 52.

Verifica-se, então, que, ate por volta das 45 
dias há crescimentos contínuos da IAF e, após este prazo, 
começa a ocorrer uma diminuição constante, em função do 
secamente de grande quantidade de folhas das plantas. Ao 
analisar o comportamento espectral da banda TM4 (Figura 52), 
por exemplo, constata-se o crescimento dos valores de 
reflectância também ate por volta dos 45 dias, observando-se 
a seguir um platô, onde aqueles valores mantêm-se 
constantes, ao passo que os IAFs Ja estio em taxa de 
decréscimo. 

Da mesma forma, ocorre concordância numa 
determinada fase entre as variáveis FIT e COV, com a banda 
TM4, quando os coeficientes de correlação tendem a ser altos 
e diretos (positivos); com relação à banda TM3, que 
apresenta um comportamento praticamente inverso a banda TM4 
(ver Figura 52), as relações com IAF, FIT e COV são altas e 
inversas <r negativos). Como se viu, a faixa espectral do 
vermelho é sensível aos pigmentos <KNIPLING, 1970; HOFFER, 
1978) e, no início do ciclo, há aumentos constantes no teor 
de pigmentos principalmente nas folhas; em seguida, com o 
senescimento das plantas nas fases intermediárias e finais 
do ciclo, há secamente das folhas, com diminuição de 
absorção da radiação vermelha e, conseqUentemente, maiores 
reflectâncias na banda TM3. 

Analogamente ao que Já se verificara com o 
feijão, para o trigo também evidencia-se que as bandas TM1,
TM2, TM5 e TM7 praticamente não respondem às variações 
fenolágicas naturais dos dosséis da cultura ao longo do seu 
ciclo, concordando com o que já observara GARDNER (1983) 
para o milho. 

Quanto aos três Índices de vegeta,ão e suas 

correla,ões com as 10 variaveis biofísicas <Tabela 14), 
observa-se que eles apresentam correla,ões com praticamente 

as mesmas variáveis com que as bandas individuais TM3 e TM4 
têm covariabilidade, sendo inclusive os valores de r de 
semelhantes ordens de grandeza. 

Assim sendo, cabe aqui uma análise da Tabela 
15, a qual mostra os coeficientes de correla,ão linear 
simples entre as bandas TM3 e TM4 com os índices de 
vegetação RRS, RND e RTV. 

Aqui também 
correlação entre os três 
as bandas individuais TM3 

verificada para o feijão),

observam-se altos valores de 
índices espectrais de vegeta,ão e 

e TM4 (ocorrência que Ja fora 
o que vem patentear por que os 
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índices apresentam boas correlações com as mesmas variáveis 
biofísicas que as bandas TM3 e TM4. 

Tabela 15 - Valores dos coeficientes de correlação linear 
simples entre duas bandas individuais (TM3 e 
TM4) e três Índices de vegeta�ão <RRS, RND e 
RTV), para o trigo. 

I V. 

BANDAS TM 

RTM3 
RTM4 

ÍNDICES DE VEGETACAO 
DADOS DE JUNHO E DE JULHO 

RRS RND RTV 

-0,81**
0,78**

-0,96**
0,85**

-0,96**
0,84**

* Significativo a 5¼
** Significativo a 1¼

<OBS.: A legenda para identificar as variá
veis é a mesma da Tabela 9). 

As correla,ões entre os três índices 
. espectrais de vegeta,ão mostram os valores da Tabela 16. 

Tabela 16 - Valores do� coeficientes de correlação linear 
simples entre os três índices espectrais de

vegeta�ão <RRS, RND e RTV), para o trigo. 

�r.v. 
I • V • � 

DADOS DE JUNHO E DE JULHO 
RRS RND RTV 

------------------------------------------

RRS 
RND 

* Significativo a 5¾
** Significativo a 1¾
<OBS.: A legenda para a identifica�ão das, 

variáveis é a mesma da Tabela 9). 

Os altos e significativos coeficientes de 
correla,ão encontrados denotam a grande equivalência 
funcional <PERRY & LAUTENSCHLAGER, 1984) entre os três 
índices espectrais de vigor vegetativo utilizados também 
para o trigo. Assim, torna-se interessante que estes 
descritores das condições dos dosséis culturais não sejam 



utilizados simultaneamente; ou seja, deve-se dar preferência 

:a utilização de outros tipos de indicadores também, como, 
por exemplo, os Índices ortogonais "Greenness" <KAUTH & 
THOMAS, 1976) ou o "Perpendicular Vegetation Index" 
<RICHARDSON & WIEGAND, 1977). 

A fim de entender 

estes três Índices ao longo do 
apresenta-se a Figura 53. 

melhor como se 
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Figura 53 - Comportamento médio 

RRS, RND e RTV ao 
trigo. 

IDADE (dias) 

dos índices de vegetação 

longo do ciclo da cultura de 

Da mesma forma que para o feiJão (Figura 50), 

aqui no caso do trigo a tendência de comportamento dos três 
índices de vegeta�ão é ser parabólico; ou seja, há um 

crescimento contínuo dos valores de RRS, RND e RTV até por 
volta do meio do ciclo, atingindo um pico; em seguida, 
ocorrem decréscimos constantes até o final do ciclo. 

Esta tendência de comportamento parabólico é 
explicada pelos comportamentos das variáveis TM3 e TM4 na 
decorrer do ciclo do trigo <Figura 52). Nota-se que, 

identicamente aos índices, os valores de reflectância da 

banda TM4 aumentam constantemente até par volta do meio do 



ciclo, atingindo um platô. Em função de se ter podido contar 
com apen�s duas imagens TM ao longo do ciclo da cultura, não 
foi possível ter dados sobre áreas de trigo com mais de 72 
dias de idade; porém, a tendência inferida após o platô 
(Figura 53) é de que, nesta fase final, os valores diminuam 
progressivamente, uma vez que, com o senescimento, vai 
havendo secamente das partes verdes e queda das folhas. 

Opostamente ao comportamento da banda TM4, em 
função do aumento dos teores de clorofila e conseqUente 
aumento de absorção da radiação no vermelho, a banda TM3 
apresenta decréscimos constantes, um vale e, no estágio 
final do ciclo, devem ocorrer valores crescentes em funçãci 
do senescimento e do secamente das folhas <KNIPLING, 1970). 

Estas tendências opostas das bandas TM3 e TM4 
explicam os comportamentos parabólicos dos três Índices de 
vegetação utilizados , bem como o realce dos contrastes 
entre I.V.Prciximo e Vermelho, ou seJa, o porquê de, em 
alguns casos, as correlações <entre variáveis espectrais e 
variáveis agronômicas) serem maiores para os índices do que 
para as bandas TM individuais. 

A seguir apresenta-se a Tabela 17 que contém 
os valores dos vários coeficientes de correlação linear 
simples entre as 10 variáveis agronômicas, para o trigo. 

Tabela 17 - Coeficientes de correlação linear simples entre 
as 10 variáveis agronômicas dà trigo, para os 
dados de junho e julho conjuntamente. 

AM FV PV 

AM X -0, 11 0,85** 

FV X 0,22 

PV X 

PS 

IAF 

FIT 

TV 

CDV 

RD 

RE 

* Significativo a 5% 

** Significativo a 1% 

PS IAF 

0,93** -0, 12

0,02 -O, 16

O ,96** -0, 12

X -O, 13

X 

FIT TV CDV RD RE 

-0, 19 -8,81** 0,04 -0,21 O, 19 

O, 11 0,25 O ,01 -0, 10 0,03 

-0,08 -0,57** o, 16 -0,24 0,45 

-0, 12 -0,74** o, 13 -0,27 0,43 

0,59'"' 0,32 0,41 0,62""' -0,003

X 0,35 0,36 o·, 1s -0,43

X o, 11 0,30 -0, 16

X 0,31 O, 19 

X -0,07

X 
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No caso do trigo, é interessante salientar as 

significativas correlações entre os valores de Rendimentos 
Declarados ,(RD) com as variaveis espectrais RTM3, RTM4, 
RTM7, RND e RTV (Tabela 14). Fato este que não ocorria para 
o feijão e, assim levou a um desaconselhamento de se tentar 
estimativas diretas da produtividade do feijão em função 
apenas e unicamente das variáveis espectrais. No caso do 
trigo, ocorrem correlações entre algumas variáveis 
espectrais e o Rendimento Declarado (RD); assim, aquele tipo 
de estimativa fica com melhores possibilidades de sucesso. 
Muito provavelmente esta covariabilidade ocorra para o trigo 
em função de se terem boas e significativas relações entre 
RD e o parâmetro IAF, considerada como aquela variável 
agronômica com maiores possibilidades de apresentar relações 
com as variáveis espectrais, uma vez que as folhas são as 
principais responsáveis pela interação energia 
eletromagnética X planta, bem como pela produção de 
fotossintetizados responsáveis pelo rendimento de grãos da 
cultura. Corroborando este papel das folhas, concorre a 
significância da correlação entre IAF X FIT <r= 0,59•�>, 
como e mostrado na Tabela 17. 

Visto que as variáveis agronômicas IAF, FIT e 
COV estão entre as que têm despertado maior interesse nas 
pesquisas em que se busca estimar as condições de culturas a 
partir de variaveis espectrais, são apresentados a seguir os 
diagramas de dispersão entre estas três variáveis 
agronômicas do trigo e as 9 variáveis espectrais em estudo. 

As discussões 

54.1 a 54.27 e na Tabela 
variáveis agronômicas e as 
trigoa 

a seguir baseiam-se nas Figuras 

18, sobre as relações entre as 
variáveis espectrais, para o 

As bandas individuais TM1 e TM2 não se 
correlacionaram bem com a variável IAF, mas houve 
significância para FIT (só na TM1) e para COV (TM1 e TM2). 

Já a banda TM5 
embora significativa, 

com FIT e com COV. 

para o 
apresentou correlação baixa, 
IAF; mas não houve correlação 

e apresentou 
FIT; com CDV 

A banda TH7 não apresentou correlação com 

correlação significativa, embora baixa, 
a correlação foi altamente significativa. 

IAF 

com 

Para o parâmetro IAF as bandas com maior 
conteúdo de informação foram a TM3 e a TM4. 
Conseqlientemente, os tris Índices espectrais de vegelação 
também apresentaram boas e significativas correlações com o 
IAF. 



Tabela 18 - Coeficientes de correlação pelos modeles linear 

simples, logarítmico e exponencial para os 
diversas pares formados pelas variiveis 
agronômicas <AF, FT e COV) e espectrais (6 

bandas TM e 3 índices de vegetação), para o 
trigo. (Foram usadas os dados de 20/junho e de 
06/julho, conjuntamente, para a execu�ão destas 
regressões, uma vez que se dispunha de um 

múmero pequeno de observa�Ões em cada passagem 
Landsat). 

VAR. X VAR. NQ DE VALORES DA CORRELAÇAO 

AGR. ESP. PARES 
LINEAR 

� RTM1 23 -0,3203
o 
:z: RTM2 23 -0,3008...J 
:::, 
'"""J RTM3 23 -0,5121+
o 
:z: RTM4 23 0,7418z 
:::, 
'"""J RTM5 23 0,4060
LLJ 
o RTM7 23 -0,2400
(,/) 

o RRS 23 rr,5987o 
c:C 
o RND 23 0,6754� 
LL. RTV 23 0,6809;:; 

� 
o RTM1 23 -0,5469::i::: 
...J 
:::, RTM2 23 -0,6772'"""J 

.. 

+ RTM3 23 -0,6143
o 
:z: RTM4 23 0,5888z 
:::, 
--:, RTM5 23 0,0163
LLJ 
o 

RTM7 23 -0,4727
(,/) 
o 

RRS 23 0,6043o 

o RND 23 0,6551� 
1- RTV 23 0,6473..... 

LL. 

� RTM1 21 -0,5204*
o 
:z: RTM2 21 -0,4668*...J 
:::, 
'"""J RTM3 21 -0,8402+
o 
:z: RTM4 21 0,5639**z 
:::, 
--:, RTM5 21 -0,3003
LLJ 
o RTM7 21 -0,8629
(,/) 
o RRS 21 0,4670o 

o 
RND 21 0,8254� 

> 

RTV 21 · 0,8409o
u 

* = Significativo a 5%

** = Significativo a 1%

LOGARITM. EXPONEN. 

-0,3601 -0,2913

-0,3126 -0,2967

-O ,5572** -0,4929

0,8340** 0,7369

0,4895* 0,4296

-0,2303 -0,2398

0,6447 0,6700** 

0,7732** 0,6667

O ,7767** O ,6778

-0,5680** -0,5333

-0,6181 -0,6843**

-0,6647** -0,5905

O, 7377** 0,5970

º· 1776 0,0427

-0,4322 -0,4880*

0,6738** 0,6623

O, 7762** 0,6428

0,7696** 0,64J6

-0,5127 -0,4601

-0,4456 -0,4324

-0,8414** -0,6783

0,5346 0,6090

-0,3414 -0,2755

-0,8813** -0,7416

0,4419 0,6856** 

0,8183 0,8794**

0,8357 0,8565**

MELHORES EQUAÇÕES DE REGRESSAO 
MODELOS SEGUNDO OS MELHORES MODELOS 

LOG. b<O RTM1 = 1 ,56- 0,34.LOG (IAF) 

LOG. b<O RTM2 = 2,99- 0,62.LOG (IAF) 

LOG. b<O RTM3 = 2,91- 1,37,LOG (IAF) 

LOG. b>O RTM4 = 19,62+19,58-LOG (IAF) 

LOG. b>O RTM5 = 10,67+ 3,55-LOG (IAF) 

LIN. b<O RTM7 = 4, 14- O, 13 • ( IAF) 

EXP. b>O LOG(RRS)=0,84+0,08 . (IAF) 

LOG. b>O RND = 0,74+ 0,22.LOG (IAF) 

LOG. b>O RTV = 1,1-1+ 0,10.LOG (IAF) 

LOG. b<O RTM1 = 1,11- 0,40.LOG (FIT) 

EXP. b<O LOG(RTM2)=0,52-0,38 (FIT) 

LOG. b<O RTM3 = 1,34- 1,23-LOG (FIT) 

LOG. b>O RTM4 = 38,94+13,04,LOG (FIT) 

LOG. b>O RMT5 = 13,23+ 0,97·LOG (FIT) 

EXP. b<O LOG(RTM7)=0,64-0,31. (FIT) 

LOG. b>O RRS = 24,27+13,07,LOG (FIT) 

LOG. b>O RND = 0,97+ 0,17,LOG (FIT) 

LOG. b>O RTV = 1,21+ 0,07,LOG (FIT) 

LIN. b<O RTM1 = 2,19- 0,01 (COV) 

LIN. b<O RTM2 = 4,17- 0,02 (COV) 

LOG. b<O RTM3 = 17,49- 7,73,LOG.(COV) 

LIN. b>O RTM4 = 6,30+ 0,24 (COV) 

LOG. b<O RTMS = 22,70- 5,15•LOG (COV) 

LOG. b<O RTM7 = 32,35-14,48-LOG (COV) 

EXP. b>O LOG(RRS)=0,04+0,01 (COV) 

EXP. b>O LOG(RND)=-0 ,51+0 ,005 (COV) 

EXP. b>O LOG(RTV)=-0,058+0,001 (COV) 
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Examinando os coeficientes de correlação do 
IAF versus variáveis espectrais, observa-se que eles 
apresentam os mesmos sinais que os de FIT, ou seja, eles são 
negativos para TM1, TM2, TM3 e TM7, sendo positivos para as 
outras variáveis espectrais. Isso leva a inferir sobre a 
interação destas duas variáveis nas respostas espectrais do 
trigo para as 6 bandas refletivas do TM. A questão então 
seria: a resposta espectral do trigo e mais devida ao 
parametro biofisíco IAF ou ao FIT? Ou a ambos 
interativamente? Se for analisada a correlação entre IAF e 
FIT (Tabela 17), verificar-se-á que ela e altamente 
significativa, ccmprcvandc a intercorre1acicnabilidade e 
interdependência entre ambas as variáveis. 

No que se refere ao parâmetro COV, houve 
correlações significativas com todas as variáveis espectrais 
com exceção da banda TM5; tendo sido interessante a valor 
bem alto de r para a banda TM7 - provavelmente em função de, 
nesta banda, em geral, ser bastante grande a diferença 
espectral entre solos expostos e vegetação. 

Deve-se comentar aqui que, para a obtenção dos 
coeficientes de ·correlação para o trigo, os quais estão 
reunidos na Tabela 18, foram juntados os dados de junho aos 
de julho. Efetivamente, este procedimento deve ter causada 
um abaixamento dos valores de correlação que poderiam ser 
obtidos para os dados de junho somente. Este fato também 
aconteceu· e foi relatado para o feijão, em que as 
correlações de junho foram em geral melhores que as de 
julho. A fim de se ter uma avaliação quanto a este aspecto, 
apresenta-se a Tabela 19 que contém os coeficientes de 
correlacão tanto para os dados de junho quanto para os dados 
de julho, para o trigo. 

Comparando-se as correla�ões da Tabela 19 com 
as da Tabela 18, constata-se que os coeficientes obtidos com 
os dados de junho são, em geral, melhores do que aqueles 
obtidos com os dadas de junha+julho conjuntamente, tanto 
para os casos que envolvem a variável IAF, como para aqueles 
que envolvem FIT. Quanto. aos dados de julho, em geral eles 
produzem piores coeficientes de correlação quando se 
comparam com os dados de junho ou com os dados de 
junho+ju1ho, tanto para IAF quanto para FIT. Com grande 
possibilidade de acerto pode-se inferir que deve haver fases 
do ciclo do trigo, principalmente as da primeira metade do 
ciclo, em que as relações entre as variáveis biofísicas e as 
variáveis espectrais são melhores do que para as fases da 
seg�nda metade, concordando com �s conclusões de AASE et 
alii (1984). Uma das causas que explicam o aumento da 
dispersão dos dados (e conseqUente redur;:ão de r) deve ter 
sido pelo "fenômeno de trajetória", que não foi considerado 
quando foram efetuadas as correlações. Fica, então, a 
sugestão de que sejam feitas investigar;:Õs mais aprofundadas 
quanto a esta questão da influência das diferentes fases do 



ciclo cultural 
multiespectrais. 

do trigo nas suas relac:ões com as dados 

Em relac:ão ao parâmetro COV, em que o que 
importa são os contrastes entre o solo como plano de fundo 
da cena e a manta vegetal proporcionada pelo dossel do 
trigo, houve variac:ões, ou seja, houve casos em que os dados 
de junho foram os melhores (RTM1, RTM5 e RTM7); em outros 
casos os dados de junho+julho conjuntamente foram os 
melhores (RTM2, RTM3, RND e RTV> e, nos restantes casos, os 
dados de julho proporcionaram as melhores correlac:ões <RTM4 
e RRS). Sugere-se, contudo, que se investigue melhor tais 
correi;,ções desd1� a fase que vai da germinac:ão das plantas 
até o momento em que a COV chega aos 100¾. 

Entretanto, é conveniente ressalvar que os 
dados de porcentagem de cobertura vegetal <COV) concentram
se nos valores mais altos <ver Figuras 30 e 34) devido a. 
rapidez com que a cultura cobre o solo assim que inicia a 
fase de perfilhamento e em func:ão, também, da alta densidade 
de plantas no terreno. 

Avaliando agora as interrelac:ões entre os três 
índices espectrais de vegetac:ão <RRS, RND e RTV) com as três 
variáveis biofísicas utilizadas (IAF, FIT e COV>, através da 
Tabela 18, verifica-se que as correlac:ões são 
invariavelmente altas e altamente significativas, 
configurando-se então como parâmetros de grande potencial 
para servirem como estimadores espectrais remotos das 
variaveis dos dosséis de trigo, concordando com AASE & 
SIDDOWAY (1981) e BAUER et alii, <1981). 

Quanto aos modelos que melhor se ajustam aos 
dados, quando se interrelacionam os dois tipos de variáveis 
em estudo <ver Figuras 54.1 a 54.27 e Tabela 18), predominam 
os curvilineares (o logarítmico ou o exponencial), em 
concordância com vários autores; entre eles, ASRAR et alii 
(1984). Evidentemente, o mais propício e desejado para 
estimativas de parâmetros biofísicos a partir de dados 
espectrais seria a presenc:a de relac:ão linear, uma vez que 
nesse modelo não ocorrem assíntotas, conforme ressaltam 
TUCKER et a1ii (1979), ou seja, a valores diferentes das 
variáveis independentes li deveriam corresponder valores 
também diferentes da variável dependente �- Nas relac:ões 
curvi1inares, o comportamento assintótico em pelo menos uma 
fase do ciclo ocorre, o que prejudica possíveis pretensões
de estimar � a partir de li; pode-se dizer que, na fase 
assintótic·a, ocorre uma "saturac:ão" de uma das variáveis, o 
que significa que à variação de li não mais variará � ou 
vice-versa, como ilustra a Figura 55. 
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Tabela 19 - Coeficientes de correla�ão linear simples entre 

as var1ave1s espectrais e três variáveis 

agronômicas <IAF, FIT e COV) para os dados de 

Junho e os de Julho, em separado, para o trigo. 

VAR. X VAR. NQ DE CORRELACOES LINEARES SIMPLES 

ESPEC. AGRON. PARES 
DADOS DE JUNHO 

RTM1 22 -0,6702*

RTM2 22 -O ,5246

RTM3 22 -O ,7877**

RTM4 22 0,8759**

RTM5 e( 22 0,3589-

RTM7 22 -0,4125

RRS 22 0,8686**

RND 22 0,8466**

RTV 22 0,8492**

RTM1 22 -0,6810*

RTM2 22 -O ,7338*

RTM3 22 -0,8354**

RTM4 22 O ,7214**

RTM5 1- 22 0,0341

RTM7 22 -O ,5590

RRS 22 0,9551**

RND 22 0,7658**

RTV 22 0,7636**

RTM1 21 -0,5817

RTM2 21 -0,4609

RTM3 21 -0,8336**

RTM4 21 0,5299

RTM5 21 -0,3624

RTM7 o 21 -0,8663**u 

RRS 21 0,4478

RND 21 0,8121**

RTV 21 0,8302**

* Significativo ao nivel de 5%

** Significativo ao nivel de 1%

DADOS DE JULHO 

0,2845 

0,3657 

0,2115 

0,3366 

0,4441 

0,3682 

0,0135 

-0,0046

0,0252

-O, 1711

-0,3931

-0,3121

0,0074

-0,2225

-0,2259

o, 1814

0,3193

0,2366

0,2693 

0,3903 

-0,3489

0,6128*

0,3028

0,1060

0,6814*

0,6651*

0,5726
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Figura 55 - Ilustra,ão de modelos curvilineares possíveis de 
ocorrerem nas interrela,ões entre variáveis 
biofísicas de dosséis vegetais agrícolas e 
parâmetros multiespectrais. 

Assim, nestas figuras, valores maiores (caso 
g,), ou menores que �, (caso .Q.), não apresentam respostas as 
variações de valores maiores que K', ou seja, �, e li 
sinalizam as respectivas zonas de não-respostas ou de 
saturação. 

Entretanto, valores entre 0 e �, <no caso -ª.), 
ou maiores que �, <no caso .Q.) delimitam uma zona útil em que 
é possível estimar � a partir de li e vice-versa. 

4.3.2. - Dadas de espectroscopia de campo 

A seguir, apresentam-se a Tabela 20 e as 
Figuras 56.1 a 56.21, que contêm as relações entre as 
var1ave1s agronômicas e as espectrais para os dados de 
radiometria do trigo e do feijão conjuntamente. Os dados de 
radiometria de campo do trigo foram juntados aos do feijão 
em função de se ter uma quantidade pequena de dados, caso as 
análises fossem feitas em separado. 



Tabela 20 - Coeficientes de correlação pelos modelos linear, 

logarítmico e exponencial para os diversos 
pares formados pelas variáveis agronômicas 
(IAF, FIT e COV) e variáveis espectrais (4 

bandas TM, simuladas a partir de dados de 
espectroscopia de campo, e 3 índices espectrais 
de vegetação, simulados com aquelas bandas), 

considerando os dados de trigo e feiJâ□ 

conjuntamente. 

CORRELACOES 
VAR. VAR. NQ DE 
AGR.XESP. PARES

LINEAR LOGARTTM. EXPONENCIAL 
MELHORES 
MODELOS 

IAF RTM1 51 -0, 1532 -0,3796** -0, 1140 LOG. b<O 

2 51 -0,0781 -O ,2588NS -0,0416 LOG. b<O 

3 51 -0,3911 -0,6640** -0,3958 LOG. b<O 

4 51 0,5044 0,6179** 0,4982 LOG. b>O 

RRS 51 0,5545 o, 7104** 0,5277 LOG. b>O 

RND 51 0,4869 0,7479** 0,4438 LOG. b>O 

RTV 51 0,4753 o. 7429** 0,4655 LOG. b>O 

FIT RTM1 52 -0,3305 -O ,4289*"' -0,3444 LOG. b<O 

2 52 0,0031 -0,1057NS -0,0011 LOG. b<O 

3 52 -0,2543 -0,3953** -0,2576 LOG. b<O 

4 52 0,4065 0,5254** 0,3734 LOG. b>O 

RRS 52 0,4122 0,5160** O ,3776 LOG. b>O 

RND 52 0,3395 0,5016** 0,2925 LOG. b>O 

RTV 52 0,3245 0,4918** 0,3138 LOG. b>O 

cov RTM1 47 -0,2222 -0,2619NS -O, 1673 LOG. b<O 

2 47 -0,3114 -0,3019* -0,2523 LOG. b<O 

3 47 -0,6549 -0, 6846** -0,6427 LOG. b<O 

4 47 0,4489 0,4906 0,5335** EXP. b>O 

RRS 47 0,5803 0,5929 0,6850*'* EXP. b>O 

RND 47 0,7255 0,7781** 0,7498 LOG. b>O 

RTV 47 0,7382 0,7930** 0,7443 LOG. b>O 

* Significativo a 5¾

** Significativo a 1¾

Legenda: 

IAF = Índice de Area Foliar; 

FIT = Fitomassa; 

COV = Porcentagem de Cobertura Vegetal; 

RTM1,2,3,4 = Reflectâncias obtidas por espec-
troscopia de campo nas respecti

vas faixas do TM/Landsat; 
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Inicialmente, são muito interessantes as 
compara,ões entre as Figuras 51.1 a 51.27 (dadas TM/feijão), 
54.1 a 54.27 (dados TM/trigo) com as Figuras 56.1 a 56.21 
(espectroscopia de campo/trigo+feiJão}, figuras estas que 
mostram os diagramas de dispersão das relações entre 
reflectâncias e os descritores IAF, FIT e COV. Ressalta com 
bastante clareza que, independentemente de ambos os tipos de 
sensores e de ambos os níveis de coleta (satélite e campo), 
as tendências gerais das relações corroboram-se, para cada 
banda individual ou índice espectral de vegetação, nos três 
casos em foco. Ou seja, apenas para dar um exemplo, a forma 
da curva de tendências que ajusta as relações entre a banda 
individual TM3 e a variável IAF, mostrada nos três casos, é 
a curvilinear logarítmica (com o parâmetro b(0). 

Esta constatação convalida, entre outros 
aspectos, a metodologia de coleta dos dados orbitais 
(amostragem dos níveis de cinza, correções atmosféricas e 
transformações para valores de reflectância), bem como a de 
coleta de dados de espectroscopia de campo (geometria de 
aquisição, utilização de placa-padrão de BaS04, etc). 

Além deste aspecto, é interessante a 
constatação de que as relações variáveis espectrais versus 
IAF, FIT e COV apresentaram, para cada par de variável, as 
mesmas tendências de comportamento, tanto para o trigo como 
para o feijão. Quer dizer, não obstante as peculiaridades de 
cada cultura que poderiam interferir naquele relacionamento 
(como arquitetura das plantas, diferenças fenológicas, 
espaçamentos, etc), ainda assim a tendência geral das 
relações para cada par de variáveis é mantida. 

Outro ponto a ser abordado refere-se � grande 
dispersão encontrada para os dados de espectroscopia de 
campo <conforme as Figuras 56.1 a 56.21). Esta dispersão 
deve ter sido ocasionada por vários fatores verificados 
durante a fase de obtenção das medições "in situ", ou sejam: 
diversidade das condições de medição, diferen,as de horários 
entre as várias medi,ões, diversidade de estágios culturais 
para as diversas áreas, condições gerais diferentes para as 
várias áreas, etc. Isto é perfeitamente justificável e até 
esperado quando se faz um experimento de sensoriamento 
remoto, como o da presente pesquisa, em que os canteiros 
experimentais são os próprios talhões comerciais das 
fazendas, utilizados como areas de estudo. Sugere-se que, 
quando se tiver os objetivos de aprofundar mais os 
conhecimentos e entendimentos sobre as complexas intera�ões 
entre variáveis espectrais e v�ri�vPic hinf{ci��c de 
culturas agrícolas, sejam feitos experimentos em que se 
tenha a possibilidade de maior controle sobre as variáveis 
de interesse (solos, condi,ões de manejo, estágios, horários 
de medi�ões, etc). 
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Em geral, as correlações entre as variáveis 
b1ofísicas e as variáveis espectrais mostraram-se melhores 
para os dados orbitais TM <ver as Tabelas 9/feijão e 
14/trigo) quando comparadas com os mesmos tipos de 
correlacões para os dados de espectroscopia de campo <Tabela 
20/feijão+trigo); contudo, como já foi afirmado antes, as 
relações são similares para ambos os sensores. 

Deve-se levar em conta, conforme assinalam 
AASE et alii (1984), as diferencas quanto aos procedimentos 
de amostragem de cada um dos dois tipos de sensores 
utilizados - enquanto o TM cobre um elemento de resolucão no 
terreno <ERT) da ordem de 900 m�, o radiômetro de campo 
integra a resposta radiativa de uma área de aproximadamente 
0,20 m•. ConseqUentemente, tornam-se muito mais 
representativas das áreas agrícolas as amostragens feitas 
pelo sensor orbital. 

Por outro lado, quaisquer var1acões de 
espectroscopia "in loco" introduzem desvios amostragem na 

significativos 
considerando-se 
plantas ainda 
ocorrer vários 
Figura 57. 

nos valores medidos. Por exemplo, 
uma cultura de feijão num estágio em que as 
não recobriram totalmente o solo, podem 
tipos de amostragem, como está ilustrado na 

Poder-se-ia citar vários fatores que 
modificariam a resposta das mensurações ·radiométricas de 
campo, entre eles destacando-se: os tipos de solos 
< K OLLENK ARK et a 1 i i, 1982b; COLWELL, 197 4a, b; JACKSON et 
alii, 1983; HUETE et alii, 1984, 1985; EZRA et alii, 1984; 
CLEVERS, 1988); o horário do dia em que são feitas as 
medicões versus sombreamento, or1entacão das fileiras de 
plantio, fatores estes que poderiam ser denominados de 
"fatores geométricos" <RANSON et alii, 1981, 1985; JACKSON 
et alii, 1979; VANDERBILT et alii, 1981); a altura e os 
ângulos de medição, que influenciam no tamanho e na 
composi�ão da área de terreno amostrada, em termos de 
quantidade de vegetacio, de solos e de sombras (JACKSON et 
a 1 i i , 1980) • 

Torna-se, então, necessário um conjunto de 
precauções importantes a serem tomadas durante os trabalhos 
de espectroscopia de campo, a fim de que a validade e a 
precisão destas mensura�ões radiométricas sejam aumentadas e

os dados seJam comparáveis com os de outras áreas e/ou de 
outras pesquisas. Para tanto, sugere-se seguir o que e

recomendado por JACKSON et alii (1980). 

Contudo, os dados radiométricos coletados "in 
situ" para a presente pesquisa corroboraram as tendências e 
indica�ões obtidas através de dados coletados pelo sensor 
TM/Landsat-5, aumentando amplamente a confiabilidade 
daquelas rela�Ões e denotando a importânci� da 
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espectroscopia de campo em apoio ao sensoriamento remoto 

orbital. 

ÁREA DO ERT DADO PELO 

/ RADIÕMETR O DE CAMPO 

SOLO EXPOSTO 
ENTRE FILEIRAS 
DE PLANTAS 

Figura 57 - Ilustração de 
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5 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Os principais objetivas do presente trabalho 
foram fornecer subsídios a um entendimento mais aprofundado 
quanto aos tipos e intensidades de relacionamentos entre 
variaveis espectrais e var1aveis agronômicas de duas 
importantes culturas agríco1as de cic1o curto: o trigo e o

feijão. 

Considerando-se os dados TM/Landsat, os dados 
de espectroscopia de campo e os dados de var1aveis 
agronômicas das duas cu1turas, bem como as metodologias de 
análise empregadas nesta pesquisa, foi possível chegar a 
algumas conclusões e sugestões para futuras investigações, 
que são indicadas a seguir. 

a. As mudanças ocasionadas pe1o crescimento das 
culturas do feijão e do trigo durante os seus ciclos 
biológicos mensuradas por variáveis agronômicas como o 
Índice de Área Foliar, a Fitomassa e a Porcentagem de 
Cobertura Vegetal são claramente manifestadas nas 
reflectàncias espectrais dos seus dosséis vegetais. Os 
padrões de resposta espectral associados às características 
agronômicas dos dosséis seguem tendências bastante 
semelhantes, quando se comparam as tendências encontradas 
para o feijão com as encontradas para o trigo • 

b. Os dados espectrais que contêm maior quantidade de
informações acerca das condições e do vigor dos dosséis 
vegetais do trigo e do feijão são aqueles situados na região 
do vermelho (banda TM3/Landsat) e do infravermelho próximo 
(banda TM4/Landsat) do espectro eletromagnético. Assim, 
estas duas bandas espectrais, apenas, seriam suficientes 
para monitorar as condi�Ões da vegetação agrícola. 
ConseqUentemente, os índices de vegeta�ão utilizados (Razão 
Simples, Diferença Normalizada e . Índice de Vegeta�ão 
Transformado), derivados das informa�ões espectrais no 
vermelho e no infravermelho próximo, constituem-se em 
excelentes indicadores das condi�Ões gerais dos dosséis 
agrícolas do trigo e do feijão. 

c� Existem fases do ciclo agrícola em que as 
correlaç5es entre variiveis agron8micas e variáveis 
espectrais são maiores; périodos estes que devem estar 
compreendidos em �artes intermediárias do ciclo. Nas fases 
finais do ciclo, as correlações entre os dois tipos de 
variáveis decaem significativamente. Neste sentido, seria 
proveitosa a execu,ão de mais investigações visando 
determinar, para cada uma das culturas, as fases mais 
propícias para se ter os melhores relacionamentos entre os 
dois tipos de variáveis, conforme os objetivos que se queira 



atingir em cada caso. 

d. Houve marcada colinearidade entre os três índices 
espectrais de vegetação utilizados (RRS, RND e RTV), sendo 
que tal correlação foi muito mais acentuada entre RND e RTV. 
Assim, dada esta ampla equivalência funcional entre os três 
tipos de índices, sugere-se o desenvolvimento de pesquisas 
em que se comparem as combinações espectrais lineares 
(índices de razão) com alguns dos principais índices 
ortogonais de vegeta<;ão, como a "Greenness" e o

"Perpendicular Vegetation Index", por exemplo. 

e. No caso do feijão, as variaveis agronômicas 
Rendimento Estimado (RE) e Rendimento Declarado <RD) não 
apresentaram correlação com as variiveis espectrais, sejam 
as bandas individuais ou os três índices de vegetação 
utilizados. No caso do trigo, as bandas TM3 e TM4 e os 
índices RND e RTV apresentaram correlações significativas 
com o Rendimento Declarado, porém nenhuma correla<;ão com o 
Rendimento Estimado. Assinala-se que, ao se tentar obter 
informações-a respeito de rendimentos agrícolas tendo como 
ünica variável independente um ou vários índices de 
vegetação ou uma banda individual ou várias bandas, os 
resultados não são promissores. Aqui indica-se que são 
necessárias pesquisas mais aprofundadas sobre esta questão. 

f. Quanto ao tipo de relacionamento existente entre as 
variáveis espectrais e as variáveis agronômicas estudadas, 
houve amplo predomínio das relações curvilineares descritas 
por modelos logarítmicos ou exponenciais. Ou seja, a 
variável dependente � (variáveis espectrais, na presente 
pes�uisa) responde quase linearmente quando os valores da 
variável independente H (variáveis agronômicas) são ainda 
pequenos; porém, a Partir de um valor crítico x' , a relação 
torna-se assintótica e, dessa maneira, não há mais resposta 
de � � medida em que varia H ■ Para o IAF, pof exemplo, 
começa a haver tendência assintótica para valores superiores 
a 2 na banda TM3 e acima de aproximadamente 5 na banda TM4, 
para o feijão. 

g. A metodologia utilizada (extração de níveis de 
cinza, correções atmos�éricas e transformaç5es para valores 
de reflectâncias) mostrou-se adequada para os objetivos 
deste trabalho. 

h. A espectroscopia de campo como suporte aos dados do
TM/Landsat-5 é ferramenta indispensável ao entendimento mais 
aprofundado das rela�ões entre variáveis 
variáveis espectrais de culturas agrícolas. 

'"' 

a.grcnomicas e
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