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ESTIMATIVA DA DINÂMICA DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR EM UMA 

MICROBACIA IDDROGRÁFICA POR MEIO DE TÉCNICAS DE 

SENSORIAMENTO REMOTO 

RESUMO 

Autor: ALEXANDRE CÂNDIDO XAVIER 

Orientador: Prof. CARLOS ALBERTO VETTORAZZI 

A variável biofisica Índice de Área Foliar (IAF) está diretamente relacionada 

com a evapotranspiração e a produtividade e para estimá-la em nível regional podem ser 

utilizadas técnicas de sensoriamento remoto. Este trabalho estuda a relação do IAF com 

índices de vegetação (Razão Simples, SR; Índice de Vegetação da Diferença 

Normalizada, NDVI; e Índice de Vegetação Ajustado para Influência do Solo, SA VI) e 

frações de componente puro de vegetação (FVEo), solo (FsoL) e sombra CFsoM), 

calculados pelo Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME). A área de estudo foi a 

micro bacia rural do Ribeirão dos Marins, no município de Piracicaba. SP. O IAF em 

campo foi estimado mensalmente, durante o ano de 2001, com o equipamento LAI-2000 

para diferentes tipos de cobertura vegetal ( cana-de-açúcar, pastagem, milho, eucalipto e 

floresta ripária). Foram adquiridas 4 imagens do Landsat-7 /ETM+ (meses de janeiro, 

março, agosto e novembro) corrigidas para os efeitos atmosféricos pelo modelo 6S. O 

IAF máximo observado na bacia foi de 4,90. O IAF de cana-de-açúcar apresentou a 

maior variação devido ao manejo agrícola e características intrínsecas desta cultura. Foi 

observado que, dentre os índices de vegetação e as frações de componente puro, o IAF 

apresentou melhor relação com o índice de vegetação NDVI, todavia não diferiu 
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estatisticamente da relação IAF-SR. Quando analisada a relação IAF-NDVI para as 

quatro datas, foi verificada a sensibilidade do NDVI a variações do ângulo zenital solar e 

brilho do solo. O IAF explicou de 57% à 72% da variação do NDVI. Relações NDVI

IAF foram utilizadas para se gerar mapas de IAF para a bacia em estudo, tendo sido 

verificada uma alta correlação do IAF médio da bacia com a precitação acumulada de 

três meses. Este trabalho representa o início de um estudo que procura avaliar a 

potencialidade de utilização de dados de sensoriamento remoto como preditores do IAF, 

para futuras aplicações em modelos de cálculo da evapotranspiração. 



LEAF AREA INDEX DYNAMICS ESTIMATE 1N A WATERSHED THROUGH 

REMOTE SENSING TECHNIQUES 

SUMMARY 

Author: ALEXANDRE CÂNDIDO XAVIER 

Adviser: Prof. CARLOS ALBERTO VETTORAZZI 

Toe biophysical variable Leaf Area Index (LAI) is directly related to the 

evapotranspiration and the productivity and to estimate it on a regional levei, remote 

sensing techniques can be employed. This work studies the relationship between LAI 

and spectral vegetation índices (Simple Ratio, SR; Normalized Difference Vegetation 

lndex, NDVI; and Soil Adjusted Vegetation lndex, SA VI) and vegetation, soil, and 

shadow endmember :fractions, calculated through Linear Spectral Mixture Modelling 

(LSMM). Toe LAI in the field was monthly collected along 2001 with the LAI-2000 

equipment for different land covers ( sugar-cane, pasture, com, eucalypt, and riparian 

forest). Four Landsat-7/ETM+ images (:from January, March, August, and November) 

were acquired and corrected for atmospheric effects through the 6S model. Toe 

maximum LAI value observed in the watershed was 4.90. Toe sugar-cane LAI presented 

the greater variation due to the management and characteristics of this crop. It was 

observed that LAI was better related to the NDVI, although it was not statistically 

different of the relationship LAI-SR. When LAI-NDVI relationship was analyzed for the 

four dates, it was verified the NDVI sensitivity to soil brightness and solar zenith angles 

variation. Toe IAF explained 57% to 72% of the variability in the NDVI. This 
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relationship was inverted to generate LAI maps for the watershed, being observed a high 

correlation between mean LAI and precipitation. This work represents the beginning of a 

study that aims at the evaluation of remote sensing techniques as LAI predictors to 

future applications in evapotranspiration models. 



1 INTRODUÇÃO 

Nestas últimas décadas o meio ambiente tornou-se motivo de grande preocupação 

para a humanidade, uma vez que as interferências antrópicas têm provocado sérias 

alterações nos ecossistemas. Como exemplo, as alterações no uso do solo e/ou a sua 

utilização inadequada em uma bacia hidrográfica (p.ex.: ausência de terraceamento e de 

proteção das margens de rios) podem provocar o assoreamento dos rios, pois promovem 

mudanças em suas propriedades hidrológicas, fazendo com que ela fique mais 

susceptível a fenômenos como enchentes e desertificação, além de causar um 

desequilíbrio para as espécies de animais e vegetais que ali vivem. 

Os recursos naturais, como a água e o solo, também encontram-se ameaçados em 

sua sustentabilidade em várias regiões do planeta. A água, em particular, tem-se tornado 

um recurso cada vez mais escasso, tanto para áreas urbanas quanto rurais, daí a 

necessidade de técnicas cada vez mais aprimoradas para avaliar sua circulação e 

ocorrência (p.ex.: água infiltrada, escoamento superficial e evapotranspiração). No ciclo 

hidrológico, a perda de água por evapotranspiração tem grande importância. Tomemos 

como exemplo ilustrativo o continente norte-americano, onde aproximadamente 30% da 

água é drenada superficialmente ou percolada para o subsolo, enquanto os outros 70% 

retornam para a atmosfera, na forma direta de evaporação e transpiração (Rosenberg et 

al., 1983). 

A variável biofísica Índice de Área Foliar (IAF), total de área foliar por área de 

superfície, está diretamente relacionada com a evapotranspiração (Rosenberg et al., 

1983; Lang & McMurtrie, 1992), sendo a principal variável de entrada descritora da 

vegetação nos modelos para este cálculo (Tiktak & Grinsven, 1995). O IAF também está 
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relacionado com a capacidade de interceptação da chuva pelo dossel, sendo que esta 

freqüentemente aumenta com maiores valores de IAF (Kergoat, 1998; Dijk & 

Bruijnzeel, 2001). 

Plummer (2000) fez uma revisão sobre a perspectiva da combinação de modelos de 

processos ecológicos e dados de sensoriamento remoto, que poderiam ser utilizados para 

guiar os modelos ecológicos. Os dados derivados de sensores remotos seriam, por 

exemplo, variáveis meteorológicas da superficie (p.ex. temperatura) e aquelas 

relacionadas à vegetação (p.ex.: IAF, fração de cobertura, altura). Pode-se citar como 

exemplo Running et ai. (1989) que, no cálculo da evapotranspiração e produtividade, 

utilizou dados de sensoriamento remoto para estimar o IAF. 

A estimativa do IAF, em campo, para as condições de clima subtropical, é escassa 

na bibliografia. Entender a dinâmica do IAF é o primeiro passo para aplicá-lo em 

modelos de cálculo da evapotranspiração e da produtividade, em menor escala. O 

sensoriamento remoto tem-se mostrado um instrumento viável para se obter o IAF de 

maneira rápida e em escala regional, com nível aceitável de exatidão. Todavia, não é 

possível desenvolver um algoritmo simples para estimar o IAF com acurácia e que seja 

válido para todos os locais (Gobron et ai., 1997), pois ele depende das condições de solo 

e da fisionomia da vegetação. Vários trabalhos têm sido realizados para estimar o IAF 

por meio de dados de sensoriamento remoto, sendo que no Brasil esta estimativa ainda é 

bastante incipiente. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a utilização de técnicas de 

sensoriamento remoto orbital para estimar a dinâmica temporal do IAF em uma bacia 

hidrográfica rural, com diferentes coberturas e usos do solo. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) avaliar a relação de diferentes índices de vegetação (Razão Simples, SR; Índice de

Vegetação da Diferença Normalizada, NDVI; e Índice de Vegetação Ajustado para a

Influência do Solo, SA VI) e frações de componentes puros de vegetação, solo e

· sombra, com IAF de diferentes classes de uso do solo da bacia hidrográfica em

estudo;
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b) estruturar e avaliar dados mensais de IAF, para as diferentes classes de uso do solo

da bacia hidrográfica em estudo, ao longo de um ano;

c) gerar mapas de IAF, por meio da inversão da imagem índice selecionada e dos dados

de IAF da campanha de campo.

Quanto à organização da tese, no capítulo que vem a seguir (Capítulo 2) é 

apresentada uma revisão bibliográfica referente aos temas estudados neste trabalho. Em 

seguida, são apresentados mais quatro capítulos: i) o Capítulo 3, em que é avaliada a 

relação entre IAF e diferentes índices de vegetação (SR, NDVI e SA VI); ii) o Capítulo 

4, onde é escolhida a melhor relação IAF-índice de vegetação e esta é comparada com as 

relações IAF-frações de componentes puros; iii) o Capítulo 5, em que a melhor relação 

IAF-índice de vegetação/fração de componentes puros é utilizada para gerar mapas de 

IAF para a área de estudo, sendo também apresentada uma avaliação dos dados de IAF 

ao longo do ano; e, por final, o Capítulo 6, com as conclusões gerais da tese. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

É apresentada neste capítulo uma breve revisão bibliográfica de duas técnicas de 

sensoriamento remoto utilizadas, neste trabalho, para estimar o IAF: i) índices de 

vegetação (SR, NDVI e SA VI) e ii) Frações de Componentes Puros (FCPs), oriundos de 

modelo linear de mistura espectral (MLME). 

2.1 Índices de vegetação 

Uma das maneiras de se caracterizar o dossel vegetal, por meio de dados de 

sensoriamento remoto, é utilizando índices de vegetação (IVs) (Goel, 1989). Os Ns são 

dados obtidos de medidas radiométricas da vegetação, sendo utilizados para: avaliar 

variações temporais e espaciais de dados biofisicos, como o IAF (Best & Harlan, 1985; 

Friedl et ai., 1994; Curran & Williamson, 1995); calcular a fração da radiação 

fotossinteticamente ativa absorvida pelo dossel (Asrar et ai., 1984; Wiegand et ai., 1990; 

Epiphanio & Huete, 1995); a percentagem ou fração de cobertura verde (Carlson & 

Ripley, 1997; Purevdorj et ai., 1998; McGwire et ai., 2000); e a biomassa (Tucker, 1979; 

Cusack et ai., 1999). A base fisica dos N s é atribuída à alta absorção da radiação pelos 

pigmentos responsáveis pela fotossíntese e ao seu espalhamento pelas folhas, nas regiões 

espectrais do �ermelho e do infravermelho próximo, respectivamente (Gates et ai., 1965; 

Liu & Huete, 1995). 

O N Razão Simples (SR), baseado em estudo de Jordan (1969) para estimar o 

IAF, é um dos mais utilizados. O SR é calculado pela razão entre a reflectância nas 

regiões do infravermelho próximo (iVP, Â~0,8 µm.) e vermelho (ver, Ã.~0,6 µm), ou seja, 

SR=iVP/ver. Outro importante N é o ''Normalized Difference Vegetation Index", ou 
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seja, Índice de Vegetação da Diferença Normalizada, dado por: 

NDVI=(iVP-ver)/(iVP+ver). Em áreas onde há considerável variação de brilho devida a 

diferenças de umidade, variações de rugosidade, sombra ou diferentes teores de matéria 

orgânica no solo, podem ocorrer mudanças no N (Huete, 1988; Jackson & Huete, 

1991). Na Figura 1 são mostradas isolinhas do modelo teórico do NDVI no espaço de 

comprimentos de onda do ver-iVP. Nota-se que as isolinhas do modelo NDVI 

convergem para a origem. Entretanto, uma vegetação que se encontra na condição de 

solo seco (ponto A) ao passar para a condição de solo úmido, estará em B, e não em C 

como pressupõe o modelo NDVI, ou seja, as isolinhas não convergem para a origem 

(Huete, 1988). 

..... 
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Figura 1 - Linhas de espectro de vegetação nos comprimentos de onda nas regiões do 
vermelho e do infravermelho próximo, obtidas pelo NDVI. 

FONTE: Adaptado de Huete (1988), p. 297. 

Huete (1988) propôs uma modificação do NDVI, com o deslocamento da origem, 

adicionando a constante R, para ver e iVP, denominando-o "Soil-Adjusted Vegetation 

Index" (SAVI), ou seja, índice de Vegetação Ajustado para Influência do Solo: 

SA Vl=((iVP+f2)-(ver+f 1))/((iVP+f2)+(ver+f 1)), (1)
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sendo que R1 e R2 podem ser assumidos como equivalentes e, assim, pode-se utilizar 

L=R1+R2= 2R tomando-se a forma simplificada do SAVI (Equação 2). O fator de 

multiplicação (1 +L) é utilizado para fazer com que os resultados do modelo variem de -1 

a+l. 

SA VI=(l +L)(iVP-ver)l(iVP+ver+L) (2) 

Os IV s variam de maneira não linear às variações das bandas individuais, sendo 

que o NDVI é mais sensível às variações de ver do que de iVP, enquanto o SA VI é mais 

sensível às variações do iVP (Epiphanio & Huete, 1995). Como o IV SR pode ser 

calculado como uma simples função do NDVI, sem informação adicional (Perry & 

Lautenshlager, 1984), isto é, SR= f (NDVI)=( l+NDVI)/(1-NDVI), espera-se uma forte 

relação entre estes. 

O comportamento geral dos IV s com o IAF é de saturar para maiores valores de 

IAF, como verificado para as relações: IAF-SR (Peterson et al., 1987); IAF-NDVI 

(Holben et al., 1980); e IAF com SR, NDVI e SA VI (Turner et al., 1999). Para Chen & 

Cihlar (1996), por exemplo, a saturação dos IV s em culturas agrícolas e florestais 

ocorreria, aproximadamente, em IAF de 2,50 e de 5,00, respectivamente. Já Turner et al. 

(1999) observaram que a saturação ocorreu em IAF entre 3,00 e 5,00, em vegetação de 

clima temperado. 

Como os IV s aqui estudados são função do ver e do iVP, temos que estes serão 

afetados, além do IAF, por outros fatores, entre eles: i) estrutura do dossel como um 

todo (p.ex.: estrutura foliar; a altura da planta; a distribuição do ângulo foliar etc.) (Asrar 

et ai., 1985; Myneni et al., 1997); ii) geometria sol-sensor-alvo (Middleton, 1991; 

Walter-Shea et al., 1997; Deering et ai., 1999); iii) substrato (Huete, 1988); e iv) 

atmosfera (Myneni & Asrar, 1994). Estudos relacionando o NDVI com ângulo zenital 

solar (AZS) já foram realizados, podendo-se citar: Deering et al. (1999), que observaram 

que o NDVI aumentou com o aumento do AZS para áreas florestais de abeto negro 

("black spruce") e pinho do Canadá (''jack pine") e permaneceu constante para áreas de 
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choupo ("aspen"); Middleton (1991), que observou os seguintes comportamentos na 

relação NDVI/SR-AZS em gramíneas: i) relação linear positiva; ii) relação linear 

negativa; iii) valor de NDVI alto e constante; e iv) valor de NDVI baixo e constante; 

todavia, os comportamentos mais comuns foram o i) e o iv). Quanto ao brilho do solo 

tem-se que, com o aumento deste o NDVI diminui (Liu & Huete, 1995) e diminui em 

maior magnitude para dosséis mais abertos (Bausch, 1993). 

A geração de mapas de IAF por meio de relações entre IAF e índices de 

vegetação vem sendo realizada com bastante sucesso. Um exemplo recente foi o 

trabalho realizado por Chen et al. (2002), que geraram mapas de IAF para todo o Canadá 

com auxílio do índice de vegetação SR (iVP!ver). 

2.2 Modelo linear de mistura espectral 

Quando fótons interagem com um simples componente dentro do campo de 

visada do sensor, a mistura pode ser modelada como a soma de cada componente, mas 

quando fótons são espalhados e interagem com múltiplos componentes, como 

espalhamento pelas folhas da radiação no comprimento de onda iVP, a mistura tem um 

potencial de tomar-se não linear (Robertson et al., 1993; Borel & Gerstl, 1994), sendo 

que modelos não lineares podem ser utilizados para estimar as frações de cada 

componente (Ray & Murray, 1996). Considerando o espalhamento múltiplo desprezível 

(Roberts et al., 1998), pode-se aplicar o modelo linear de mistura espectral (MLME), 

onde uma relação linear é usada para representar a mistura espectral de alvos dentro do 

elemento de resolução do sistema sensor (pixel). As frações de cada um dos 

componentes puros considerados no modelo vêm sendo utilizadas para: identificar 

diferentes fases de plantios de eucalipto e diferentes espécies de pinheiros (Hlavka & 

Spanner, 1995; Shimabukuro & Smith, 1995); correlacioná-las com a biomassa, área 

basal e IAF (Hall et al, 1995a; Bernardes 1996); identificar e mapear feições de 

degradação da terra relacionadas com processo de erosão do solo (Mettemcht & Fermat, 

1998); classificar imagens (Novo & Shimabukuro, 1997; Adams et al., 1995; Casais

Carrasco et al., 2000); mapear desflorestamento (Shimabukuro et al., 1994); estimar 
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abundância de vegetação em área urbana (Small, 2001 ); e interpretar dados geológicos 

(Adams et al., 1986). 

A resposta de cada pixel em qualquer comprimento de onda pode ser considerada 

como uma combinação linear das respostas de cada componente da mistura. Deste 

modo, cada pixel contém informações sobre a fração e a resposta espectral de cada 

componente dentro da resolução unitária do terreno (Shimabukuro & Smith, 1991), 

podendo-se, desta forma, aplicar o MLME, conforme: 

,; = L(a!ix) +e;,
J=l 

(3) 

sendo: r; = reflectância de superficie de um pixel, para a i-ésima banda espectral; aif =

reflectância do j-ésimo componente puro do pixel para a i-ésima banda espectral; Xj =

fração do j-ésimo componente puro no pixel; e; = resíduo da modelagem para a i-ésima 

banda espectral;j = 1, 2, 3, ... , n (índice de componentes); i = 1, 2, 3, ... , m (índice de 

bandas espectrais consideradas). 

Cada um dos valores, r; e aif, são admitidos como conhecidos. O termo x10 

determina a ausência deste componente e o valor x11 indica que o pixel contém apenas 

o componente puro considerado. Para estimar as frações de componentes puros (FCPs)

(xj) do MLME, utilizam-se vários métodos, tais como: método dos mínimos quadrados

com restrições e dos mínimos quadrados ponderados (Shimabukuro, 1991) e

componentes principais (Adams et al., 1986). Neste trabalho, a estimativa das FCPs foi

feita pela metodologia dos mínimos quadrados com restrição, que é realizada com a

minimização da função F= L:
1 
e;, em que m corresponde ao número de bandas

espectrais do sensor ETM+ do satélite Landsat-7. Maiores detalhes desta solução podem

ser encontrados em Shimabukuro & Smith (1991).

Segundo Shimabukuro & Smith (1995), para cada pixel da imagem, após estimadas 

as frações por um dos métodos citados anteriormente, é possível calcular o erro médio 
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da estimativa para cada pixel (Equação 4) e o erro médio da imagem (Equação 5). O erro 

médio da imagem indica quão bem a variabilidade espectral foi explicada com os 

componentes puros selecionados, sendo utilizado para avaliar a acurácia do mapeamento 

da superfície. 

(4) 

sendo: mo número de bandas espectrais; k o k-ésimo pixel; e e; = ,;- r;=i<c�rx}. Desta 

forma o erro médio da imagem é dado por: 

Erro médio da imagem = :r;=
1 
Erro médio,/n, (5) 

sendo n o número total de pixeis. 

Como exemplos de estudos de frações de componentes puros "versus" IAF 

podem-se citar os trabalhos García-Haro et ai. (1996) e Hall et ai. (1995a). García-Haro 

et ai. (1996) observaram: i) comportamento linear entre fração do componente puro 

vegetação (espécie Quercus ilex totundifolia) e IAF (valores de IAF menores que 2,40); 

ii) diminuição da fração de componente solo com o aumento do IAF; e iii) diminuição

do componente sombra com aumento do IAF. Hall et ai. (1995a) observaram que a 

melhor relação do IAF de Picea mariana e de Populus tremuloides foi encontrada com a 

fração do componente sombra, com coeficiente de determinação variando de 0,49 a O, 72 

para os ângulos zenital solar de 60° e 40°, respectivamente. 



3 RELAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR E ÍNDICES DE 

VEGETAÇÃO EM UMA MICROBACIA RURAL EM REGIÃO DE CLIMA 

SUBTROPICAL 

Resumo 

O Índice de Área Foliar (IAF) vem sendo associado com a evapotranspiração e a 

produtividade em modelos matemáticos. Estimativa dessa variável biofisica, em nível 

regional, pode ser feita com suficiente exatidão com o auxílio de índices de vegetação 

(IVs), gerados a partir de imagens de sensoriamento remoto. Todavia, há escassez de 

trabalhos que relatem a relação IAF-IV em regiões de clima subtropical. O objetivo 

deste trabalho foi explorar a relação IAF-IV em uma microbacia rural de clima 

subtropical, para diferentes usos e coberturas do solo. A microbacia de estudo está 

localizada no município de Piracicaba, no Estado de São Paulo. O IAF foi estimado em 

32 pontos de coleta, com o equipamento LAI-2000, em áreas de cana-de-açúcar, 

pastagem, milho, eucalipto e floresta ri pária. Os IV s estudados neste trabalho foram SR, 

NDVI e SAVI, gerados a partir de dados do Landsat-7, sensor ETM+. Como resultados, 

tem-se que o menor e o maior valores de IAF medidos foram de 0,47 e 4,48. Os padrões 

das relações IAF-IVs foram similares, sendo que o modelo potencial foi o que mais 

adequadamente ajustou-se às relações. Observou-se que a relação IAF-NDVI 

(coeficiente de determinação (R2) = 0,72) não diferiu estatisticamente da IAF-SR 

(R2=0, 70). O SA VI apresentou a menor correlação com o IAF (R2=0,56). 
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Summary 

Leaf Area Index (LAI) has been associated to vegetation productivity and 

evapotranspiration in mathematical models. On a regional levei, LAI can be estimated 

with enough accuracy, through spectral vegetation indices (SVIs), derived from remote 

sensing imagery. However, there are few studies showing LAI-SVIs relationship in 

subtropical regions. Toe objective of this work was to examine the relationship between 

LAI and SVIs in a subtropical rural watershed, in Piracicaba, State of São Paulo, Brazil, 

for different land covers. LAI was measured in 32 plots on the field, with LAI-2000 

instrument, in areas of sugar-cane, pasture, com, eucalypt, and riparian forest. The SVIs 

studied were Simple Ratio (SR), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), and 

Soil Adjusted Vegetation Index (SA VI), calculated from ETM+/Landsat-7 data. Toe 

results showed LAI values ranging from 0.47 to 4.48. LAI-SVIs relationships were 

similar for ali vegetation types, and the potential model gave the best fit. It was observed 

that LAI-NDVI correlation (coeficient of determination (R2)=0.72) was not statistically 

different from LAI-SR correlation (R2=0.70). Toe worst correlation was obtained by 

LAI-SA VI (R2=0.56). 

3.1 Introdução 

Desde que Watson (1947) propôs a variável biofisica Índice de Área Foliar 

(IAF= área foliar por área de superficie do solo), vários trabalhos vêm associando-a, por 

meio de modelos, à produtividade e à evapotranspiração (Larcher, 1975; Running & 

Coughlan, 1988; Tiktak & Grinsven, 1995). Para o cálculo da evapotranspiração e da 

produtividade, em nível regional, um dos instrumentos importantes são os dados de 

sensoriamento remoto, utilizados, por exemplo, para caracterizar o dossel (Running & 

Coughlan, 1988). Vários trabalhos, visando aos cálculos de evapotranspiração e 

produtividade em menores escalas, utilizaram técnicas de sensoriamento remoto para 

estimar o IAF (Running et ai., 1989; Moran et ai., 1995; Franklin et ai., 1997). 
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Uma das maneiras de caracterizar o dossel, por meio de dados de sensoriamento 

remoto, é utilizando índices de vegetação (IVs) (Goel, 1989). Os IVs são dados obtidos 

de medidas radiométricas de vegetação, sendo utilizados para: avaliar variações 

temporais e espaciais de dados biofísicos, como o IAF (Best & Harlan, 1985; Friedl et 

al., 1994; Curran & Williamson 1995); calcular a fração da radiação fotossinteticamente 

ativa absorvida pelo dossel (Asrar et al., 1984; Wiegand et al., 1990; Epiphanio & 

Huete, 1995); a percentagem ou fração de cobertura verde (Carlson & Ripley, 1997; 

Purevdorj et al., 1998; McGwire et al., 2000); e a biomassa (Tucker, 1979; Cusack et al., 

1999). A base física dos IV s é atribuída à alta absorção da radiação pelos pigmentos e ao 

seu espalhamento pelas folhas, nas regiões espectrais do vermelho e do infravermelho 

próximo, respectivamente (Gates et al., 1965; Liu & Huete, 1995). 

O IV Razão Simples (SR), baseado em estudo de Jordan (1969) para estimar o 

IAF, é um dos mais utilizados. O SR é calculado pela razão entre a reflectância nas 

regiões do infravermelho próximo (iVP, Â~0,8 µm) e vermelho (ver, Â.~0,6 µm), ou seja, 

SR=iVP/ver. Outro importante IV é o ''Normalized Difference Vegetation Index", ou 

seja, Índice de Vegetação da Diferença Normalizada, dado por: NDVI=(iVP

ver)/(iVP+ver). Em áreas onde há considerável variação de brilho devida a diferenças de 

umidade, variações de rugosidade, sombra ou diferentes teores de matéria orgânica no 

solo, podem ocorrer mudanças no IV (Huete, 1988; Jackson & Huete, 1991). Com a 

:finalidade de minimizar tais problemas, Huete (1988) propôs um novo IV, chamando-o 

de "Soil-Adjusted Vegetation Index" (SAVI), ou seja, Índice de Vegetação Ajustado 

para Influência do Solo, dado por: SA VI=(l +L)(iVP-ver)l(iVP+ver+L), sendo L uma 

constante que varia com a quantidade de vegetação. Todavia, L=0,5 seria um valor 

ótimo para um grande intervalo de condições da vegetação (Huete, 1988). 

A estimativa do IAF, em campo, para as condições de clima subtropical, é 

escassa na bibliografia. Entender a dinâmica do IAF é o primeiro passo para aplicar 

modelos, em menor escala, para calcular a evapotranspiração e a produtividade. Não é 

possível desenvolver um algoritmo simples para estimar o IAF com acurácia e que seja 
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válido para todos os locais (Gobron et ai., 1997), pois ele depende das condições de solo 

e do tipo de vegetação, assim como a geometria sol-sensor. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a relação entre IAF e IV s, baseado em dados 

do sensor ETM+ do Landsat-7, em uma microbacia rural em região subtropical, onde o 

IAF, para diferentes usos e coberturas do solo, foi determinado com auxílio do 

equipamento LAI-2000. 

3.2 Material e métodos 

3.2.1 Área de estudo 

A área de estudo foi a microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins (Figura 

2), com aproximadamente 5973 ha, situada entre as coordenadas 22º41' S e  22°51' S, e 

47°40' W e 47°45' W, no Município de Piracicaba, Estado de São Paulo. Esta bacia faz 

parte da Rede Hidrológica do Estado de São Paulo, operada pelo Departamento de 

Águas e Energia Elétrica e Centro Tecnológico de Hidráulica da Universidade de São 

Paulo. Nela estão instalados vários instrumentos para estudos hidrológicos, como 

estações pluviométricas e estação limnimétrica. O clima é Cwa, subtropical úmido, 

conforme classificação de Koeppen, com verão chuvoso e inverno seco, sendo de 1278 

mm a precipitação média anual. As temperaturas médias mensais variam de 24,9°C no 

verão a 17,lºC no inverno, com média anual de 21,4°C (Sentelhas et ai.,, 1998). Os solos 

da região são representados por: Agrissolo Vermelho Amarelo, Agrissolo Vermelho, 

Latossolo Vermelho, Latossolo Vermelho-Amarelo, Neossolo e Nitossolo (Oliveira, 

1999; EMBRAP A, 1999). O relevo varia de ondulado a fortemente ondulado (Teramoto, 

1995). 
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Figura 2 - Localização da área de estudo. 

Adaptado: Projeto Piracena (2001). 
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O uso do solo na bacia é representado em grande parte por cana-de-açúcar 

(Saccharum spp.) e pastagens, apresentando também remanescentes de florestas, 

plantações de eucalipto (Eucalyptus spp.) e pequenas áreas com culturas anuais e 

horticultura (Figura 3). A cana-de-açúcar é cultivada na região em regime de sequeiro, 

tendo um ciclo que varia entre 12 e 18 meses, dependendo do manejo e época de plantio. 

Desta forma, para uma mesma época, pode-se encontrar a cana-de-açúcar em diferentes 

est�dios de desenvolvimento, apresentando valores distintos de IAF. As áreas florestais 

são em sua grande parte remanescentes de floresta estacionai semidecidual e floresta 



ripária (Rodrigues, 1999). Na microbacia em estudo, a floresta se limita quase que 

totalmente à floresta ripária, ocorrendo nas margens de cursos d'água, circundada ou 

pela cultura de cana-de-açúcar ou por pastagem. As espécies mais típicas presentes nas 

áreas de floresta ripária da região são: figueiras (Ficus spp.), louveira (Cylolobium 

vecchii A. Samp.), guanandi (Colophyllum brasiliensis Camb.), ingá (Inga affinis DC. 

Hook et Arn), canela-do-brejo (Endlicheria paniculata (Spreng.) Macbr.) entre outras 

(Rodrigues, 1999). As plantações de eucalipto totalizam uma pequena área, de 

aproximadamente 15 ha, localizadas principalmente na porção superior da bacia. 

Floresta ripária 

Figura 3 - Visão panorâmica da área de estudo, apresentando os diferentes usos e 

coberturas do solo. 

As áreas para avaliação do IAF foram selecionadas de acordo com os seguintes 

critérios: representar os diversos usos e coberturas do solo existentes na bacia; 

apresentar características homogêneas, como vigor, altura e distribuição das plantas; ter 

tamanho compatível com a resolução espacial da imagem; e selecionar um número 

maior de amostras da cultura de cana-de-açúcar, pois esta apresenta a maior área de 

ocorrência e uma grande variabilidade nos valores de IAF para um mesmo período, 

devido às características próprias da cultura. 
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No presente estudo, utilizou-se o equipamento LAI-2000 (LI-COR, 1992) para 

determinar o IAF no campo. No cálculo da estrutura do dossel, o LAI-2000 faz uso da 
. i 

fração de abertura. A fração de abertura de um dossel é a fração de visão do céu em 

algumas direções abaixo do dossel. Medições da fração de abertura para uma certa gama 

de ângulos fornecem informação estrutural, como IAF e ângulo foliar (Welles, 1990). 

O LAI-2000 utiliza um sensor de luz que mede a radiação difusa, 

simultaneamente, em 5 bandas angulares distintas (0-13°, 16-28°, 32-43°, 47-58° e 61-

740). O sensor é constituído de cinco fotodiodos, cujas superficies ativas estão arranjadas 

em anéis concêntricos. A imagem desta visão, quase-hemisférica, é projetada dentro 

destes anéis (Figura 4), permitindo, para cada intervalo angular, a medição da radiação 

na banda e no ângulo zenital conhecido. Um filtro óptico restringe a transmissão 

radiativa para comprimentos de onda menores que 490 nm (LI-COR, 1992). 

Figura 4 - Ângulos de visada e arranjo dos cinco detetores do LAI-2000. 

FONTE: LI-COR (1992), p. 2-1. 

Uma particularidade do LAI-2000 é a necessidade de se fazer uma leitura de 

referência externa ao dossel. Existe uma possibilidade de que as condições de 

iluminação do céu mudem entre a leitura de referência e a leitura abaixo do dossel, se o 

intervalo de tempo entre as medições for considerável. No entanto, podem-se utilizar 

dois equipamentos simultaneamente, um fora e outro no interior do dossel, eliminando 

este tipo de problema. Na prática, a fração de abertura em 5 ângulos zenitais pode ser 



17 

medida realizando uma medição de referência externa ao dossel e uma ou mais leituras 

abaixo do dossel. A razão entre as leituras obtidas abaixo do dossel e as obtidas fora do 

dossel é usada para se obter uma estimativa da fração de abertura nos cinco ângulos. 

A fração da radiação incidente, proveniente de uma fonte difusa, que passa 

através do dossel vegetal de espessura S, para cada ângulo de visada, pode ser expressa 

por: 

Intensidade de radiação difusa abaixo do dossel no ângulo de visada 0 

Intensidade de radiação difusa acima do dossel no ângulo de visada 0 
= T( B) ( 6) 

sendo T( fl) a probabilidade da não interceptação da radiação difusa para um dado ângulo 

de visada. 

Quando um feixe de luz penetra num dossel, há uma chance de que este seja 

interceptado pela folhagem. A probabilidade da interceptação é proporcional ao 

comprimento do caminho percorrido, à densidade da folhagem, e está também 

relacionada com a orientação da folhagem. Se, no caminho de um feixe, os elementos 

foliares estiverem distribuídos de forma aleatória e forem pequenos quando comparados 

com a dimensão total do dossel, então um feixe na direção ( 0, r/>) ( descrita pelo ângulo 

zenital 0 e ângulo azimutal r/>) tem a probabilidade de não interceptação de T( 0, r/>) dada 

pela Lei de Beer-Lambert: 

T(0,<jJ) = exp[-G(0,<jJ)µS'(0,<jJ)], (7) 

sendo: G(0, <p) a fração da folhagem projetada na direção ( 0, r/>); µ a densidade da 

folhagem (metro quadrado por metro cúbico); e S( 0, r/>) o comprimento do caminho 

(metros) de um extremo a outro do dossel na direção (0,r/>). O sensor óptico LAI-2000 

calcula a média sobre azimute. Pode-se reescrever a Equação (7) como: 



G(0)µ= 
ln(T(0)) 

-K(0)
S(0) 

' 
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(8) 

sendo K( 0) a freqüência de contatos entre os elementos foliares e a radiação, equivalente 
à probabilidade média do número de contatos por unidade de comprimento da trajetória 
do raio de luz no ângulo zenital 0 (Welles, 1990; Welles & Norman, 1991). O 
equipamento LAI-2000 assume que a função de distribuição angular é do tipo esférica, 
sendo G( 0) uma constante igual a 1/2 nesta condição (Campbell & Norman, 1989), logo: 

1rn 
ln( T(0)) 

µ = 2 J - sen0d0. 
0 

S(0) 
(9) 

A densidade foliar em todo dossel homogêneo está relacionada com a razão entre 
o IAF e a altura do dossel (z), enquanto que o comprimento do caminho Sé dado pela
razão entre a altura do dossel e o ângulo zenital 0 ,  como mostram as Equações (10) e
(11) abaixo:

IAF=µz;

z 

S(0)=-. cos0 

Substituindo as Equações (9) e (11) em (1 O) temos: 

,r/2 

IAF = 2 J-ln(T(0)) cos0sen0d0 

(10) 

(11) 

(12) 

O LAI-2000 resolve a Equação (12) numericamente, desde que sempre se 
tenham fixado cinco ângulos zenitais, a qual toma a forma: 
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(13) 

sendo: T; as 5 frações de abertura; W; os sen0d0 para os cinco ângulos de visada do 

LAI-2000; e S;=llcos0. 

O LAI-2000, como outros instrumentos de medição indireta, poderá superestimar 

o IAF de dosséis que contenham grande número de galhos mortos ou desfolhados. Este

dado· pode ser corrigido utilizando-se um fator de correlação entre o IAF calculado pelo 

LAI-2000 e o IAF calculado por um método direto (Gower & Norman, 1991). Alguns 

estudos mostram que o equipamento LAI-2000, quando utilizado em áreas florestais, 

subestima o IAF, sendo sugerida a calibração do equipamento para as condições de uso 

local (Chen et ai., 1991; Chason et ai., 1991; Fassnacht et ai., 1994; Hingston et ai., 

1998; Battaglia et ai., 1998). A violação de algumas preposições para a utilização do 

equipamento LAI-2000 seria a causa desta subestimativa, como por exemplo, a não 

distribuição aleatória das folhas e/ou a sobreposição destas (Chen et ai., 1991; Chason et 

ai., 1991). 

Para evitar subestimativa nas medidas de IAF, buscou-se realizar as medições em 

dias nublados e, quando isto não foi possível, as medições foram realizadas quando o 

ângulo de elevação solar era menor, ou seja, antes das 9 horas e depois das 16 horas, 

mantendo o sensor sempre sombreado. O número de repetições para cada tipo de uso do 

solo foi calculado pela metodologia da LI-COR (1992), sendo estabelecido para áreas de 

cana-de-açúcar, milho e pastagem o número de 16 repetições dentro e duas acima do 

dossel, enquanto que para floresta nativa e plantações de eucalipto foram 1 O repetições 

abaixo e uma acima do dossel. Quanto à distribuição das medições de IAF sob dossel, 

em cana-de-açúcar e milho foram realizadas medições dentro do dossel variando a 

posição entre as linhas de plantio. A altura de medição nestas culturas variou de acordo 

com a presença de folhas senescentes, buscando-se evitá-las, elevando o sensor sempre 

acima destas. Nas plantações de eucalipto e em floresta nativa foram realizadas 1 O 
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leituras espaçadas. preferencialmente de 5 m, uma de outra, a uma altura de 

aproximadamente 0,5 m do solo. 

3.2.3 Processamento da imagem 

A imagem utilizada foi do satélite Landsat-7, sensor ETM+ (base 220, ponto 76) 

gravada em 18 de janeiro de 2001, na mesma época da campanha de campo. A resolução 

da imagem foi reamostrada de 30 m para 25 m. Nesta imagem foi realizada a correção 

geométrica no software SPRING (INPE, 1999), por meio de interpolador de primeiro 

grau de alocação de vizinho mais próximo, que atribui ao valor de nível de cinza (NC) 

do pixel da imagem corrigida, o mesmo valor do NC do pixel que se encontra mais 

próximo da posição a ser ocupada (Campbell, 1996; INPE, 1999). A projeção final do 

projeto foi UTM/SAD69. O erro fmal da correção foi de 0,5 pixel, ou seja, 

aproximadamente 12,5 m. 

As condições da atmosfera têm importância nas aplicações das técnicas do 

sensoriamento remoto, pois a informação refletida pelos alvos pode ser modificada 

quando percorre a atmosfera, podendo ser absorvida, refletida e espalhada, sendo que 

predomina na faixa do visível o espalhamento da luz (Slater et al., 1983). Logo, a 

atenuação dos efeitos atmosféricos é importante quando se realizam combinações 

lineares entre bandas (Myneni & Asrar, 1994; Myneni et al., 1995), visto que o 

espalhamento atmosférico é uma função do comprimento de onda e há necessidade de se 

recuperar a resposta espectral do alvo. Portanto, os índices de vegetação SR, NDVI e 

SA VI, foram calculados a partir dos dados de valores de reflectância de superficie das 

bandas 3 e 4, gerados pelo modelo 6S (V ermote et al., 1997). O modelo 6S permite 

corrigir os efeitos atmosféricos de sensores em aeronaves e em satélites, levando em 

consideração a altura do alvo e do sensor e, realizando a correção: dos efeitos 

atmosféricos devido aos espalhamentos tipo Rayleigh e Mie, assim como a interação 

entre estes; e devido à absorção de gases (02; 03; H2O; CO2; CRi; e N2O). Os 

parâmetros de entrada utilizados no modelo 6S foram: modelo de atmosfera tropical, 

modelo continental de aerossóis e visibilidade horizontal de 15 km. Para cada um dos 32 
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pontos onde se realizou a coleta de IAF em campo, foi adquirida a média de reflectância 

de uma janela de 2 x 2 ou 3 x 3 pixeis de cada banda, de acordo com a forma e tamanho 

da área. 

3.2.4 Avaliação estatística das relações IVs-IAF 

Os modelos utilizados para estudar a relação entre IAF e IV ou reflectância de 

superficie das bandas individuais, neste trabalho, foram: 

Linear: Y=aIAF+b (14) 

Potencial: (15) 

sendo, Y=IV (SR, NDVI e SA VI) ou reflectância de superficie das bandas individuais e, 

a e b são os parâmetros das equações. Esses modelos já foram utilizados em diversos 

trabalhos (Holben et ai., 1980; Wiegand et ai., 1990; Chen et al., 1996; Fassacht et ai., 

1997). A equação do tipo potência foi utilizada devido à natureza assintótica que as 

relações IAF-IV podem apresentar (Spanner et ai., 1990; Nemani et al., 1993; Turner et 

al., 1999). Os modelos polinomial quadrático e cúbico não foram utilizados pois na 

análise preliminar dos dados não foi observada diminuição do NDVI com o aumento do 

IAF. Foi utilizada a análise de resíduo para identificar violação do modelo. A análise da 

melhor relação IAF-IV foi feita por meio do coeficiente de determinação (R2), P (nível 

observado de significância) e do erro padrão (se). 

3.3 Resultados e discussão 

3.3.1 Campanha de campo 

Os dados de IAF foram coletados entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2001, sendo 

selecionadas 32 áreas, das quais 22 em cana-de-açúcar, 3 em pasto, 3 em eucalipto, 2 em 

milho e 2 em floresta ripária. Na Figura 5 é apresentado o resultado geral destas 
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medições. O menor e o maior valores de IAF medidos em campo foram de 0,47 e 4,48 

(Tabela 1 ), em áreas de cana-de-açúcar e floresta ripária, respectivamente. 
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Figura 5 - Valores de IAF medidos em campo, sendo: C, cana-de-açúcar; P, pastagem; 

M, milho; E, eucalipto; e F, floresta ripária. 
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Tabela 1. Dados de: IAF, reflectância de superfície (ver e iVP) e índices de vegetação 

SR, NDVI e SA VI, para os diferentes tipos de cobertura do solo onde foi 

realizada a campanha de campo. 

Uso do solo IAF ver iVP SR NDVI SAVI 

Cana-de-açúcar 0,47 0,081 0,348 4,272 0,621 0,430 

Cana-de-açúcar 0,47 0,064 0,292 4,605 0,643 0,401 

Cana-de-açúcar 0,64 0,071 0,301 4,265 0,620 0,397 

Cana-de-açúcar 0,86 0,084 0,351 4,180 0,614 0,429 

Cana-de-açúcar 0,86 0,081 0,310 3,829 0,586 0,385 

Cana-de-açúcar 0,97 0,066 0,334 5,102 0,672 0,448 

Cana-de-açúcar 1,01 0,055 0,351 6,359 0,728 0,489 

Cana-de-açúcar 1,01 0,061 0,352 5,749 0,704 0,478 

Cana-de-açúcar 1,18 0,050 0,302 6,072 0,717 0,445 

Cana-de-açúcar 1,24 0,069 0,342 4,960 0,664 0,449 

Cana-de-açúcar 1,34 0,045 0,322 7,195 0,756 0,480 

Cana-de-açúcar 1,39 0,077 0,368 4,788 0,654 0,462 

Cana-de-açúcar 1,58 0,062 0,353 5,722 0,702 0,478 

Cana-de-açúcar 1,71 0,037 0,368 9,904 0,817 0,548 

Cana-de-açúcar 1,82 0,055 0,369 6,742 0,742 0,511 

Cana-de-açúcar 1,93 0,050 0,369 7,412 0,762 0,521 

Cana-de-açúcar 2,00 0,041 0,345 8,443 0,788 0,515 

Cana-de-açúcar 2,05 0,046 0,347 7,469 0,764 0,505 

Cana-de-açúcar 2,22 0,032 0,358 11,364 0,838 0,551 

Cana-de-açúcar 2,25 0,035 0,359 10,308 0,823 0,544 

Cana-de-açúcar 2,29 0,055 0,373 6,833 0,745 0,515 

Cana-de-açúcar 2,37 0,052 0,376 7,230 0,757 0,523 

Pastagem 1,09 0,044 0,358 8,150 0,781 0,523 

Pastagem 1,49 0,046 0,383 8,333 0,786 0,544 

Pastagem 2,03 0,044 0,340 7,756 0,772 0,503 

Milho 1,26 0,066 0,353 5,381 0,687 0,469 

Milho 1,86 0,042 0,370 8,779 0,795 0,539 

Floresta ripária 3,21 0,028 0,339 11,964 0,846 0,538 

Floresta ripária 4,48 0,019 0,333 17,772 0,893 0,553 

Eucalipto 3,11 0,024 0,258 10,810 0,831 0,449 

Eucalipto 1,99 0,027 0,280 10,290 0,823 0,470 

Eucalipto 2,78 0,016 0,304 19,527 0,903 0,528 



3.3.2 Relação entre IAF e bandas individuais (ver e iVP) 
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Na Figura 6 é apresentada a relação IAF-ver para todas as amostras, sendo esta 

relação estatisticamente significativa. As reflectâncias das áreas onde foram coletados 

dados de IAF variaram de 0,016 a 0,084 (Tabela 1). A relação foi do tipo linear inversa 

(ver=-0,0169IAF+0,0796, R2=0,64, P<0,01; se=0,01), devendo-se à absorção da 

radiação pelos pigmentos das folhas. A explicação da variável ver pelo IAF em outros 

trabalhos é variável. Peterson et ai. (1987) encontraram alta correlação (R2=0,89, 

modelo potencial, dados de radiância) em florestas de coníferas; Holben et ai. (1980) 

encontraram R2=0,57 (modelo linear, em soja); enquanto Epiphanio et ai. (1997), em 

cultura de trigo, encontraram R2=0,29 (modelo linear). Neste trabalho não foi observada 

saturação de ver em relação ao IAF. 
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Figura 6 - Relação entre IAF de todas as amostras e a reflectância de superficie da banda 

do ver (TM3). 

A relação IAF-iVP para todas as amostras é mostrada na Figura 7. Os valores de 

reflectância de superficie estiveram entre 0,258 e 0,383, apresentando uma amplitude de 
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valores um pouco maior que a amplitude de encontrada para ver; todavia, não foi 

observada relação significativa entre IAF e iVP. A resposta espectral de iVP nas áreas 

florestais (floresta ripária e eucalipto), tende a ser menor quando comparada às espécies 

não florestais ( cana-de-açúcar, pastagem e milho), para os valores de IAF estimados. 

Sabe-se que a estrutura do dossel (IAF, altura, tamanho das folhas, distribuição do 

ângulo foliar etc.) afeta as propriedades espectrais do alvo (Asrar et ai., 1985; Bouman, 

1992; Myneni et al. 1995; Myneni et ai., 1997). Desta forma, duas são as possibilidades 

de explicação sugeridas neste trabalho para os menores valores de iVP nas áreas 

florestais: i) folhas com comportamentos espectrais distintos neste comprimento de 

onda; e ii) maior possibilidade de sombreamento no dossel devido à sua estrutura. 

Realizando a separação entre áreas florestais_ e não florestais, a relação IAF-iVP foi não 

significativa nas áreas florestais e significativa, embora com baixo R2 (R2=0,36, 

P<0,01, se=0,02), nas áreas não florestais. Baixo R2 entre IAF e iVP também foi 

observado em outros trabalhos, por exemplo, Peterson et al. (1987), R2=0,04, em 

florestas de coníferas, e Nemani et ai. (1993), R2=0,40, em área florestal, ambos com 

dados de radiância. Peterson et ai. (1987) sugerem que a baixa relação pode ser 

explicada pela organização espacial do dossel e a forma característica das acículas das 

coníferas. 
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Figura 7 - Relação entre IAF de todas as amostras e a reflectância de superficie da banda 
do iVP (TM4). 

3.3.3 Relação entre IAF e IVs (SR, NDVI e SAVij 

As Figuras 8a, 8b e 8c, mostram a relação entre o IAF e os IVs: SR; NDVI; e 

SAVI, respectivamente. O padrão geral das curvas foi similar. O modelo potencial 

apresentou ajuste mais adequado às relações IAF-IVs (Tabela 2). Observa-se, 

principalmente nas relações IAF-NDVI e IAF-SAVI, que o NDVI e SAVI aumentam 

mais rapidamente para menores valores de IAF e tendem a se estabilizar para maiores 

valores deste índice. Tal comportamento, nesta faixa de variação de IAF, também foi 

observado por outros autores para as relações: IAF-SR (Peterson et ai., 1987); IAF

NDVI (Holben et ai., 1980); e IAF com SR, NDVI e SA VI (Turner et ai., 1999). Os 

coeficientes de determinação das relações IAF-SR, IAF-NDVI e IAF-SAVI foram 0,70, 

0,72 e 0,56 (Tabela 2), respectivamente. Estes resultados mostram que o NDVI, por 

exemplo, pode estimàr o IAF com um se de aproximadamente 0,56 m2/m2
• Epiphanio & 

Huete (1995) observaram que a introdução do fator L no NDVI, faz com que o SA VI se

tome menos sensível a alterações do ver e mais sensível a alterações do iVP. Como não

houve relação IAF-iVP e, tendo o ver relação significativa com o IAF, seria de se
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esperar uma menor relação do IAF com SA VI e uma maior relação com o NDVI, 

conforme apresentado neste trabalho. O índice de vegetação SR pode ser calculado 

como uma simples função do NDVI, sem informação adicional (Perry & Lautenshlager, 

1984), isto é, SR=.f{NDVI)=(l+NDVI)/(1-NDVI), assim, espera-se uma forte relação 

entre estes. Tal fato foi verificado neste trabalho, onde não houve diferença significativa 

entre os R2 das relações IAF-SR e IAF-NDVI. Logo, a mesma acurácia para estimar o 

IAF é esperada nestas relações. 

O maior valor de IAF estimado neste trabalho foi de 4,63, não sendo observada 

saturação dos IVs, embora as relações tendam a ser assintóticas a partir de IAF>3,00, 

fato consistente com outras observações. Para Chen & Cihlar (1996), por exemplo, a 

saturação dos IV s em culturas agrícolas e florestais ocorreria, aproximadamente, em IAF 

de 2,50 e de 5,00, respectivamente. Já Turner et al. (1999) observaram que a saturação 

ocorreu em IAF entre 3,00 e 5,00, em vegetação de clima temperado. 
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Figura 8 - Diagramas de dispersão de todos os dados de IAF e: SR (a); NDVI (b); e 

SAVI (e). 
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Tabela 2. Modelos para as relações IAF e índices de vegetação. 

Fig. Modelo R2 p se 

8(a) SR= 5,5622IAFM328 0,70 <0,01 0,22 

8(b) NDVI = O 6869IAFº'1809
, 0,72 <0,01 0,06 

8(c) SA VI = 5,5622IAFº'6328 0,56 <0,01 0,07 

3.4 Conclusões 

A conclusão geral deste trabalho foi que os índices de vegetação obtidos a partir 

de imagens Landsat podem ser utilizados com sucesso na determinação do IAF para 

diferentes usos e coberturas do solo na área de estudo. Como conclusões específicas 

têm-se: 

i) a banda ver apresentou relação significativa (R2=0,64) com o IAF, enquanto iVP não

apresentou relação com todos os dados de IAF, exceto se forem consideradas

separadamente áreas não florestais (R2=0,22). Assim, o ver tem maior influência

sobre os IVs para explicar o IAF;

ii) o IV que apresentou melhor relação com o IAF foi o NDVI, sendo que SR não diferiu

significativamente do NDVI, e o SA VI, por ser mais sensível ao iVP, apresentou a

pior relação.



4 RELAÇÃO DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR COM AS FRAÇÕES DE 

COMPONENTES PUROS E COM O NDVI 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi analisar a relação do Índice de Área Foliar (IAF) 

com o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) e com frações de 

componentes puros estimados pelo Modelo Linear de Mistura Espectral (MLME). A 

área de estudo foi a micro bacia do Ribeirão dos Marins, em Piracicaba, SP. O IAF foi 

medido em 32 pontos no campo, para diferentes coberturas do solo. O NDVI e os 

componentes puros foram obtidos de imagem Landsat/ETM+, corrigida para os efeitos 

atmosféricos por meio do modelo 6S. Três componentes puros foram considerados na 

imagem: vegetação, solo e sombra. A relação IAF-NDVI apresentou maior coeficiente 

de determinação (O, 72 contra 0,56 da fração do componente puro solo). As relações 

entre IAF de cana-de-açúcar e frações de componente puro vegetação e solo mostraram 

melhores ajustes, contudo, similares à relação IAF de cana-de-açúcar e NDVI. Estes 

resultados indicam que a fisionomia vegetal teve grande influência no MLME e a 

estratificação pela fisionomia vegetal é sugerida para melhorar a estimativa do IAF. A 

relação do IAF com fração de componente puro sombra não foi significativa. 
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Summary 

Toe objective of this work was to analyze the relationship between Leaf Area 

lndex (LAI) and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and endmember 

fractions estimated through the Linear Spectral Mixture Modelling (LSMM). Toe study 

area was an agricultura! watershed in Piracicaba, State of São Paulo, Brazil. LAI was 

measured in 32 plots in the field with different land covers. The NDVI and the 

endmember fractions were obtained from a Landsat/ETM+ image, corrected for the 

atmospheric effects through the 6S model. Three endmembers were considered in the 

LSMM: vegetation, soil, and shadow. LAI-NDVI relationship showed the best R2 (0.72 

against 0.56 from soil fraction). Toe relationship between only sugar-cane LAI and Fvo 

and F so showed a better fit, although similar to the relationship sugar-cane LAI and 

NDVI. Those results indicated that vegetation physiognomy has greater influence on the 

LSMM and the stratification by vegetation physiognomy is suggested in order to 

improve the LAI estimation. Relationship between LAI and shadow fraction was not 

statistically significant. 

4.1 Introdução 

Nestas últimas décadas o meio ambiente tomou-se motivo de grande preocupação 

para a humanidade, uma vez que as interferências antrópicas têm provocado sérias 

alterações· nos ecossistemas. Como exemplo, as alterações no uso do solo e/ou a sua 

utilização inadequada em uma bacia hidrográfica (p.ex.: ausência de terraceamento e de 

proteção das margens de rios) podem provocar o assoreamento dos rios, pois promovem 

mudanças em suas propriedades hidrológicas, fazendo com que ela fique mais 

susceptível a fenômenos como enchentes· e desertificação, além de causar um 

desequilíbrio para as espécies de animais e vegetais que ali vivem. 

Os recursos naturais, como a água e o solo, também encontram-se ameaçados em 

sua sustentabilidade em várias regiões do planeta. A água em particular, tem-se tomado 

um recurso cada vez mais escasso, tanto para áreas urbanas quanto rurais, daí a 
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necessidade de técnicas cada vez mais aprimoradas para avaliar sua circulação e 

ocorrência (p.ex.: água infiltrada, escoamento superficial e evapotranspiração). No ciclo 

hidrológico, a perda de água por evapotranspiração tem grande importância, tomemos 

como exemplo ilustrativo o continente norte-americano, onde aproximadamente 30% da 

água é drenada superficialmente ou percolada para o subsolo, enquanto os outros 70% 

retomam para a atmosfera, na forma direta de evaporação e transpiração (Rosenberg et 

ai., 1983). 

A variável biofisica Índice de Área Foliar (IAF), total de área foliar por área de 

superficie (Watson, 194 7), está diretamente relacionada com a evapotranspiração 

(Rosenberg et al., 1983; Lang & McMurtrie, 1992), sendo a principal variável de entrada 

descritora da vegetação em modelos para este cálculo (Running & Coughlan, 1988; 

Tiktak & Grinsven, 1995). O IAF também está relacionado com a capacidade de 

interceptação da chuva pelo dossel, sendo que esta freqüentemente aumenta com 

maiores valores de IAF (Kergoat, 1998; Dijk & Bruijnzeel, 2001 ). 

Plummer (2000) fez uma revisão sobre a perspectiva da combinação de modelos de 

processos ecológicos e dados de sensoriamento remoto, onde estes dados poderiam ser 

utilizados para guiar os modelos ecológicos. Os dados derivados de sensores remotos 

seriam, por exemplo, variáveis metereológicas e aqueles relacionados com a vegetação 

(p.ex.: IAF; fração de cobertura; altura etc.). Pode-se citar como exemplo Running et al. 

(1989) que, para calcular a evapotranspiração e a produtividade, utilizou dados de 

sensoriamento remoto para estimar o IAF. 

Técnicas de sensoriamento remoto têm se mostrado um instrumento viável para se 

obter o IAF de maneira rápida e em escala regional, com nível aceitável de exatidão. 

Uma das formas mas simples de relacionar dados de sensoriamento remoto e IAF é por 

meio de índices de vegetação (Best & Harlan, 1985; Running et al., 1986; Turner et al., 

1999). A base fisica destes índices é atribuída à alta absorção da radiação pelpelos 

pigmentos e ao seu espalhamento pelas folhas, nas regiões do vermelho (ver) e do 

infravermelho próximo (iVP), respectivamente (Gates et ai., 1965). Um dos índices de 
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vegetação que é amplamente utilizado é o NDVI, porém este índice é sensível às 

variações do substrato (Huete, 1998). Frações de componentes puros (FCPs ), oriundos 

de modelo linear de mistura espectral (MLME), mostraram ser menos sensíveis a 

variações de substrato que o NDVI para estimar o IAF (García-Haro et ai., 1996), assim 

como apresenta menor dependência do ângulo zenital solar (Hall et ai., 1995a), podendo 

desta forma ser um método mais eficaz de estimativa desta variável. 

Quando fótons interagem com um simples componente dentro do campo de visada 

do sensor, a mistura pode ser modelada como a soma de cada componente, mas quando 

fótons são espalhados e interagem com múltiplos componentes, como espalhamento 

pelas folhas da radiação no comprimento de onda iVP, a mistura tem um potencial de 

tomar-se não linear (Roberts et ai., 1993; Borel & Gerstl, 1994), sendo que modelos não 

lineares podem ser utilizados para estimar a fração de cada componente do alvo (Ray & 

Murray, 1996). Considerando o espalhamento múltiplo desprezível (Roberts et ai., 

1998), pode-se aplicar o MLME, onde uma relação linear é usada para representar a 

mistura espectral de alvos dentro do elemento de resolução da imagem (pixel) do sensor 

remoto. As imagens fração de componentes puros considerados no MLME vêm sendo 

utilizadas para: identificar diferentes fases de plantios de eucalipto e diferentes espécies 

de pinheiros (Hlavka & Spanner, 1995; Shimabukuro & Smith, 1995); correlacioná-las a 

variáveis biofisicas (Hall et ai., 1995a; Bernardes, 1996); identificar e mapear feições de 

degradação da terra relacionadas com processo de erosão do solo (Metternicht & Fermat, 

1998); classificar imagens (Novo & Shimabukuro, 1997; Adams et ai., 1995; Casais

Carrasco et ai., 2000); mapear desflorestamento (Shimabukuro et ai., 1994); estimar 

abundância de vegetação em área urbana (Small, 2001); e interpretar dados geológicos 

(Adams et ai., 1986). 

Neste trabalho, uma missão de coleta de dados de IAF foi realizada em uma 

microbacia rural, para diferentes usos e coberturas do solo, e esses dados foram 

analisados e relacionados com frações de componentes puros do MLME e com o NDVI, 

gerados a partir de dados do sensor ETM+ do satélite Landsat-7, da mesma época da 

campanha de campo. 



4.2 Material e métodos 

4.2.1 Área de estudo e dados de IAF 
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A área de estudo foi a microbacia do Ribeirão dos Marins (item 3.2.1) e a 

metodologia para a determinação do IAF apresentada no item 3.2.2. 

4.2.2 Processamento da imagem 

A imagem utilizada foi do satélite Landsat-7, sensor ETM+ (base 220, ponto 76) 

gravada em 18 de janeiro de 2001, na mesma época da campanha de campo. Foi feita a 

correção geométrica da imagem, e a reflectância de superficie foi estimada a partir do 

modelo 6S (Vermote et al. (1997), ver item 3.2.3). Para cada um dos 32 pontos onde se 

realizou a coleta de dados de IAF em campo, foi adquirida a média de valores de 

reflectância de superficie (ver e iVP) e das FCPs de uma janela de 2x2 ou 3x3 pixeis, 

de acordo com a forma e o tamanho da área. 

4.2.3 Geração do NDVI 

O NDVI foi obtido por meio dos valores médios para as janelas de reflectância 

de superficie das bandas TM3 (ver) e TM4 (iVP), sendo este índice dado por: 

NDVI=(iVP-ver)/(iVP+ver) 

4.2.4 Geração das frações dos componentes puros 

(16) 

A resposta de cada pixel em qualquer comprimento de onda pode ser considerada 

como uma combinação linear das respostas de cada componente da mistura. Deste 

modo, cada pixel contém informações sobre a fração e a resposta espectral de cada 

componente dentro da resolução unitária do terreno (Shimabukuro & Smith, 1991), 

podendo desta forma aplicar-se o MLME, conforme: 



1i = L(aüx} +e;, 
j=I 
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(17) 

sendo: r; a reflectância de superficie de um pixel, para a i-ésima banda espectral; ay a 

reflectância do j-ésimo componente puro do pixel para a i-ésima banda espectral; x1 a 

fração do j-ésimo componente puro no pixel; e; o resíduo da modelagem para a i-ésima

banda espectral;j = 1, 2, 3, ... , n (índice de componentes); i = 1, 2, 3, ... , m (índice de 

bandas espectrais consideradas). 

Cada um dos valores, r; e ay, são admitidos como conhecidos. O termo x10 

determina a ausência deste componente e o valor x11 indica que o pixel contém apenas 

o componente puro considerado. Para estimar a FCP (x1) do MLME, utilizam-se vários

métodos, tais como: método dos mínimos quadrados com restrições e dos mínimos

quadrados ponderados (Shimabukuro, 1991), e componentes principais (Adams et ai.,

1986). Neste trabalho, a estimativa das FCPs foi feita pela metodologia dos mínimos

quadrados com restrições, baseada na minimização da função F= I:;':1 e; , sendo que m

corresponde ao número de bandas espectrais do sensor ETM+. Maiores detalhes desta

solução podem ser encontrados em Shimabukuro & Smith (1991).

Segundo Shimabukuro & Smith (1995), após estimadas as frações por um dos 

métodos citados anteriormente, é possível calcular o erro médio das estimativas para 

cada pixel (Equação 18) e o erro médio da imagem (Equação 19). O erro médio da 

imagem indica quão bem a variabilidade espectral foi explicada com os componentes 

puros selecionados, sendo utilizado para avaliar a acurácia do mapeamento da superficie. 

(18) 

sendo: m o número de bandas espectrais; k o k-ésimo pixel; e e; = 1i - I:;=iCaü
.x}. Desta 

forma o erro médio da imagem é dado por: 
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Erro médio da imagem = L�=I Erro médio/n, (19) 

em que n é o número total de pixeis. 

Os valores de re:flectância atribuídos aos componentes puros (CPs) podem ser 

provenientes de bibliotecas espectrais (Smith et ai., 1991) e, mais freqüentemente, 

podem ser selecionados diretamente de pixeis que compõem a própria cena por meio de 

composições coloridas (Adams et ai., 1995) ou pelo método baseado em componentes 

principais (Metternicht & Fermont, 1998). García-Haro et ai. (1999) propõem mais três 

métodos: a) método que consiste na dedução da melhor rotação possível do eixo do fator 

abstrato para alinhá-lo na direção real do componente puro; b) método baseado na 

posição de todos os dados num espaço reduzido; e c) método baseado em redes neurais, 

cuja arquitetura implementa os princípios do MLME. 

Neste trabalho, a seleção dos CPs foi realizada com o auxílio do diagrama de 

dispersão entre componentes principais (PC) (Sharma, 1996; Johnson & Wichem, 1998) 

1 e 2 (PC 1 e PC2) gerados com as 6 bandas de re:flectância de superficie. Os dois 

primeiros PC's, PCl e PC2, explicaram 97% da variação total da imagem. Os CPs foram 

selecionados nos vértices do diagrama de dispersão (Figura 9) e as suas referências 

espectrais (Figura 1 O) adquiridas em consulta às bandas originais da imagem para o 

pixel selecionado. Desta forma, obtiveram-se 3 CPs referentes à vegetação, ao solo e à 

sombra. Por meio da inspeção na imagem dos CPs selecionados e do padrão das suas 

respectivas curvas espectrais, observaram-se: a) o CP sombra correspondeu à área de 

água, localizada no rio Piracicaba, e o padrão da resposta espectral foi de baixos valores 

de re:flectância tanto na faixa espectral do visível como na do infravermelho; b) o CP 

solo foi localizado em área de solo exposto, sendo sua resposta espectral a maior, na 

faixa do visível, quando comparada aos demais CPs; e c) o CP vegetação correspondeu à 

área de cana-de-açúcar verde e sadia com baixos valores de re:flectância de superficie na 

faixa do visível, devido à absorção da radiação pelos pigmentos nesta faixa e alto valor 

de re:flectância na faixa do iVP, devido ao espalhamento múltiplo da radiação pelas 

folhas do dossel. 
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Figura 9 - Diagrama de dispersão dos componentes principais 1 e 2 ( com 64000 pixeis), 

sendo A os componentes puros localizados nos vértices deste. 
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Figura 1 O - Curvas de reflectância de superficie referentes aos componentes puros 

vegetação, solo e sombra, selecionados a partir do diagrama dos 

componentes principais 1 e 2. 



38 

4.2.5 Avaliação estatística das relações: frações de componentes puros-IAF e 

NDVI-IAF 

As relações entre o IAF e as FCPs (vegetação (FVEo), solo (Fsod e sombra (FsoM)) 

e o NDVI foram realizadas primeiramente de maneira individual, tendo sido aplicados 

aos dados os modelos de regressão do tipo linear e potencial: 

Modelo linear: Y=aIAF+b; (20) 

Modelo potencial: (21) 

sendo: Y as FCPs (FVEo, FsoL, FsoM) e o NDVI; e a e b os parâmetros dos modelos. Foi 

utilizada a análise de resíduos para identificar violação dos modelos. Também foi 

realizada, para avaliação das FCPs com o IAF, uma outra abordagem com o intuito de 

verificar se as frações combinadas poderiam apresentar uma melhora na estimativa deste 

dado biofisico. Para tanto, utilizou-se um modelo cúbico completo, relacionando as 

FCPs com o IAF: 

n n n n 

IAF = a0 + Lª;X; + LLª!i
x;x1 + LLb!i

x;xix; - x) + L LLªikJx;x1
x k, (22) 

i=l i<j i<j i<J<k 

sendo: a0 o intercepto; a e b os parâmetros do modelo; ex a FCP; i,j e k
, 1, 2, 3, .... n, em 

que n é índice da FCP utilizado no modelo. Este modelo é proposto para análise de 

dados de mistura devido à restrição LX,-1. A porção r.;=
1
a;x; é chamada porção linear da 

mistura. Quando há o surgimento de uma curvatura não linear de mistura entre os pares 

de componentes, os parâmetros ªif representam a mistura antagônica. Os termos de alta 

ordem são freqüentemente necessários em modelos de mistura, pois o fenômeno em 

estudo pode ser complexo e a região experimental pode ser extensa, portanto requerendo 

um modelo mais elaborado (Montgomery, 2001). Para o caso em estudo, com x sendo 

FVEo ou FsoL ou FsoM, a Equação 22 passa a ser escrita como: 
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A avaliação estatística dos parâmetros da equação do modelo completo, foi 

realizada no SAS (SAS Institute Inc., 1990), por meio do procedimento "stepwise". Este 

procedimento considera primeiramente um modelo de regressão linear simples, 

utilizando como variável auxiliar aquela de maior coeficiente de correlação observado 

com a variável de resposta. Etapas se sucedem quando uma variável a mais é 

incorporada ao modelo. Para cada etapa de incorporação tem-se uma etapa em que uma 

das variáveis já selecionada pode ser descartada quando não melhora o desempenho do 

modelo (Charnet et ai., 1999). A análise da melhor relação IAF-IV foi feita por meio do 

coeficiente de determinação (R2) , P e do se ( erro padrão). 

4.3 Resultados e discussão 

4.3.1 IAF estimado 

Os valores de IAF em campo foram coletados com o equipamento LAI-2000 (LI

COR, 1992), entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2001. Foram selecionados 32 pontos de 

coleta, dos quais: 22 em cana-de-açúcar; 3 em eucalipto; 3 em pastagem; 2 em milho; e 

2 floresta ripária (item 3.3.1). Os valores de IAF variaram de 0,47 a 4,48 para áreas de 

cana-de-açúcar e floresta ripária, respectivamente. 

4.3.2 Relação IAF-NDVI 

A Figura 11 mostra a relação entre o IAF e o NDVI. O modelo potencial 

apresentou ajuste mais adequado a esta relação. Observa-se que o NDVI aumenta mais 
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rapidamente para menores valores de IAF e tende a se estabilizar para maiores valores 

de IAF, o que neste trabalho ocorreu em tomo de 3,00. Tal comportamento também foi 

observado por outros autores para esta faixa de IAF (Holben et al., 1980; Turner et al., 

1999). Turner et al. (1999) observaram que a saturação ocorreu entre IAF de 3,00 a 5,00. 

O coeficiente de determinação foi de O, 72. Quando foram considerados apenas dados de 

IAF de coberturas não florestais ( cana-de-açúcar, milho e pastagem) houve uma 

diminuição da variação de NDVI explicada (Tabela 3), todavia não diferindo 

significativamente (1% de probabilidade) da relação IAF-NDVI anterior, com todos os 

dados de IAF. O mesmo pode ser observado na relação com apenas os dados de IAF de 

cana-de-açúcar. Os resultados mostraram que o IAF total pode ser estimado por meio do 

NDVI com um se de aproximadamente 0,47 m2/m2
•
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Figura 11 - Diagrama de dispersão de todos os dados de IAF ''versus" NDVI. 
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Tabela 3. Resumo dos resultados da análise de regressão simples da relação entre IAF e 

NDVI. 

IAF considerado Modelo N R2 se 

Totalª NDVI=0,6869IAFº'1809 32 0,72 0,06 

Não florestaisb NDVI=0,6861IAFº' 1698 27 0,62 0,06 

Cana-de-açúcaf NDVI=0,098IAF + 0,5734 22 0,69 0,04 
ª Considerados todos os dados de IAF das diferentes coberturas do solo. 
b Considerados os dados de IAF de cana-de-açúcar, pastagem e milho. 
e Considerados apenas os dados de IAF's da cana-de-açúcar. 

4.3.3 Relações IAF-FCPs 

p 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

O erro médio da imagem das estimativas das FCPs pelo método dos mínimos 

quadrados com restrição, utilizando os componentes puros, vegetação, solo e sombra, foi 

de 2%. Um exame visual das imagens das FCPs mostrou um resultado consistente com 

as observações de campo. As imagens das FCPs (Figura 12) podem ser utilizadas como 

um importante descritor das condições de cobertura vegetal em uma classificação, não 

sendo considerada a quantificação dos dados do uso do solo, mas na qualificação destes 

por meio de uma interpretação visual. As imagens FVEG e FsoL se apresentam com maior 

contraste, onde áreas de vegetação e sem vegetação são facilmente identificadas. Já a 

imagem FsoM apresenta a menor variância, dificultando a sua análise no reconhecimento 

do uso da terra. 



(a) (b) (c) (d) 

Figura 12 - Imagens dos índices estudados: a) NDVI; b) FsoL; c) FVEo e d) FsoM-

Na Figura 13 é apresentada a relação IAF-FVEo- Esta relação foi do tipo 

potencial, com R2 = 0,52, onde para maiores valores de IAF houve aumento, não linear, 

das FvEG· O valor máximo das FVEo nas amostras estudadas foi de 80% (Tabela 4), em 

área de milho (IAF = 1,86). Considerando-se apenas os dados de IAF de espécies não 

florestais (IAF � 2,3 7) a relação foi do tipo linear positiva (Tabela 5) com variação 

explicada pelo modelo de 62%. Tal comportamento de linearidade para menores valores 

de IAF também foi observado por García-Haro et al. (1996), que utilizaram valores de 

IAF menores que 2,40 na relação IAF-FVEo, Este resultado pode demonstrar que o tipo 

de cobertura afeta o comportamento das frações deste componente puro ou, mais ainda, 

que para maiores valores de IAF haveria tendência de saturação da FVEo, fazendo com 

que a relação também possa saturar a partir de determinado valor de IAF, assim como o 

NDVI. 



43 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 o 

ô 
0,6 

0,5 

0,4 ♦ Cana-de-açúcar

0,3 
• D Milho

• !::,.Pastagem
0,2 

X Eucalipto
0,1 O Floresta Ripária

0,0 

o 1 2 
.., 

4 5 :) 

IAF 

Figura 13 - Diagrama de dispersão de todos os dados de IAF ''versus" FVEG• 
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Tabela 4. Valores de NDVI e frações dos três componentes puros derivados pelo método 

de mínimos quadrados com restrição: vegetação, solo e sombra. 

Uso do solo LAI NDVI FVEG FsoL FsoM 
Cana-de-açúcar 0,97 0,621 0,425 0,453 0,115 
Cana-de-açúcar 2,25 0,643 0,738 0,036 0,221 
Cana-de-açúcar 0,47 0,620 0,393 0,404 0,197 
Cana-de-açúcar 1,01 0,614 0,478 0,316 0,199 
Cana-de-aç�car 1,24 0,586 0,323 0,473 0,198 
Cana-de-açúcar 1,58 0,672 0,469 0,335 0,191 
Cana-de-açúcar 2,05 0,728 0,664 0,176 0,153 
Cana-de-açúcar 2,29 0,704 0,649 0,235 0,109 
Cana-de-açúcar 1,93 0,717 0,656 0,283 0,056 
Cana-de-açúcar 0,86 0,664 0,441 0,453 0,101 
Cana-de-açúcar 1,01 0,756 0,584 0,329 0,081 
Cana-de-açúcar 2,37 0,654 0,677 0,267 0,051 
Cana-de-açúcar 1,82 0,702 0,753 0,171 0,070 
Cana-de-açúcar 1,39 0,817 0,514 0,402 0,078 
Cana-de-açúcar 2,00 0,742 0,664 0,188 0,142 
Cana-de-açúcar 2,22 0,762 0,771 0,112 0,110 
Cana-de-açúcar 1,71 0,788 0,514 0,271 0,209 
Cana-de-açúcar 0,64 0,764 0,377 0,492 0,125 
Cana-de-açúcar 1,18 0,838 0,447 0,325 0,222 
Cana-de-açúcar ,0,86 0,823 0,250 0,400 0,350 
Cana-de-açúcar 1,34 0,745 0,586 0,252 0,156 
Cana-de-açúcar 0,47 0,757 0,381 0,447 0,167 
Pastagem 1,49 0,781 0,454 0,491 0,049 
Pastagem 2,03 0,786 0,653 0,281 0,061 
Pastagem 1,09 0,772 0,637 0,192 0,166 
Milho 1,86 0,687 0,802 0,107 0,086 
Milho 1,26 0,795 0,389 0,560 0,045 
Floresta Ripária 3,21 0,846 0,712 0,143 0,139 
Floresta Ripária 4,48 0,893 0,709 0,092 0,192 
Eucalipto 2,78 0,831 0,660 0,032 0,307 
Eucalipto 1,99 0,823 0,557 0,234 0,203 
Eucalipto 3,11 0,903 0,554 0,050 0,390 
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A relação IAF-FsoL (Figura 14) foi linear negativa, com baixa variação explicada 

pelo modelo (R2 = 0,56). O menor valor das FsoL para os dados analisados foi de 3%, 

em plantação adulta de eucalipto (IAF = 2, 78). À medida em que o IAF aumenta, 

diminui a área de solo exposto, acarretando numa diminuição da F SOL· A estratificação 

dos dados de IAF para a cana-de-açúcar na relação com F soL apresentou melhor ajuste 

(Tabela 5), com R2 = 0,68 e erro padrão para a estimativa do IAF de aproximadamente 

0,32 m2/m2
• A fisionomia vegetal pode ter influenciado as relações com o IAF 

considerando FVEG e FsoL e, nestes caso�, talvez trabalhar com dados estratificados pelo

tipo de cobertura pode melhorar o desempenho destas relações.
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Figura 14 - Diagrama de dispersão de todos os dados de IAF "versus" F SOL· 

A relação IAF-FsoM não foi significativa. Tal resultado também foi observado 

por García-Haro et al. (1996) na relação IAF-FsoM sob condições de solo exposto. 

Todavia, quando o solo em seu estudo foi submetido a diferentes teores de carvão, 

passou a haver um aumento deste até aproximadamente IAF de 1 e para maiores valores 

não foi observada diminuição significativa. Relação significativa entre IAF e FsoM 

também foi observada por Hall et al. (1995a), que obtiveram a melhor relação do IAF de 
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Picea mariana e Populus tremuloides justamente com esta FCP. Os autores justificam 

que, em parte, este resultado poderia ser explicado pela maior extensão das FsoM em 

relação às demais frações. Percebe-se (Figura 15) que as plantações de eucalipto 

apresentam valores mais elevados de FsoM (0,30 em média), o que as difere 

significativamente da média geral (0,15 em média). O fato das plantações de eucalipto 

apresentarem maiores valores de FsoM pode ser explicado pala estrutura do seu dossel. 

Estas plantações encontram-se na fase adulta, como descrito anteriormente, sendo o 

espaçamento entre árvores de aproximadamente 3 m, apresentand� grandes aberturas no 

dossel, o que poderia aumentar a quantidade de sombras na área. As áreas de floresta 

ripária não apresentaram esta tendência de alta na FsoM no presente trabalho. Tal fato 

pode ser explicado devido a este tipo de cobertura não apresentar tantas aberturas como 

as plantações de eucalipto, embora seja uma cobertura que se apresenta na imagem com 

textura rugosa. Em estudos anteriores, F soM foi relacionada com a estrutura de dosséis. 

Adams et ai. (1995), por exemplo, observaram que áreas de florestas densas têm mais 

sombra que áreas de pastagem e/ou regeneração. 

Tabela 5. Resumo dos resultados da análise de regressão simples das relações entre IAF 

e as frações dos componentes puros de vegetação, solo e sombra. 

IAF Modelo N R2 se p 

Todos os dados FVEG = 0,4592IAF0
•

3863 32 0,52 0,10 <0,01 

Não florestais FVEo = 3,0292IAF - 0,1891 27 0,62 0,10 <0,01 

Cana-de-açúcar FVEG = 0,2027IAF + 0,2426 22 0,70 0,08 <0,01 

Todos os dados FsoL = -0,1269IAF + 0,4993 32 0,56 0,10 <0,01 

Não florestais FsoL = -0,1653IAF + 0,5541 27 0,49 0,10 <0,01 

Cana-de-açúcar FsoL = -0,1668IAF + 0,5501 22 0,68 0,07 <0,01 
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O modelo completo de mistura (Equação 23) foi aplicado aos dados e seu 

resultado é apresentado na Figura 16. O coeficiente de determinação foi de 0,61 (R2 sem 

"outlier" foi de 0,68, Tabela 6), não diferindo significativamente dos R2 das relações 

FVEo-IAF e FsoL-IAF, ou seja, espera-se a mesma acurácia na determinação do IAF tanto 

com o modelo simples como com o modelo completo. Todavia, o modelo mostrou que 

houve uma mistura antagônica para a estimativa do IAF com as FCPs. Nota-se que a 

variação do IAF com respeito a FVEo depende da FsoL e vice-versa, pois, 

8IAF/8FsoL=.t{FsoL,FsoM) e 8IAF/8Fso�.t{FsoL,FsoM)- Análises futuras com um maior 

número de dados de IAF poderão ser realizadas utilizando modelo completo, esperando 

que a mistura antagônica de fato exista, e que tal modelo possa ser empregado de forma 

a melhorar a estimativa do IAF. 
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Tabela 6. Resumo dos resultados da análise de regressão simples das r�lações entre IAF 

e as frações dos componentes puros de vegetação, solo e sombra. 

IAF Modelo N R2 se p 

Todos os dados IAF = 3,332-6,999FsoL +5,825FsoLCFsoL-FsoM) 32 0,61 0,55 <0,01 

Todos os dados* IAF = 2,994-3,004Fso-6,807Fs01YsoMFVEG 31 0,68 0,42 <0,01 

Não florestais IAF = -0,18912+3,029217FVEo 27 0,62 0,36 <0,01 

Cana-de-açúcar IAF = -0,41461+3,469584FVEo 22 0,70 0,34 <0,01 

*Regressão sem "outlier" (erro residual padrão maior que + 2) referente à medida em

floresta ripária (IAF=4,48).
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Figura 16- Superficie de resposta para a estimativa do IAF por meio de FsoL e FsoM

Modelo com todos os dados de IAF (Tabela 6). 

A Tabela 7 mostra a correlação entre as imagens FCPs e NDVI. Observa-se a alta 

co�elação que há entre o NDVI e FVEo, e correlação média com FsoL- Todavia o IAF 
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explicou uma maior variação do NDVI. O NDVI neste trabalho demonstrou ser menos 

sensível às variações de estrutura da vegetação. 

Tabela 7. Correlação entre valores de NDVI e as FCPs. 

NDVI FVEo FsoL FsoM 

NDVI 1,00 

FVEo 0,93 1,00 

FsoL -0,85 -0,91 1,00 

FsoM -0,03 -0,04 -0,38 1,00 

4.4 Conclusões 

Neste trabalho foi realizada uma análise da relação do IAF de diferentes 

coberturas do solo com o NDVI e com FCPs, estas últimas obtidas pelo MLME. Na área 

de estudo, o IAF foi melhor relacionado com valores de NDVI. Quanto às FCPs, apenas 

a FVEo e a FsoL tiveram relação significativa com o IAF. Enquanto o NDVI é de fácil 

geração, pois é apenas uma relação linear entre bandas, necessitando apenas dos valores 

de reflectância de superfície, no MLME há um dispêndio de tempo na escolha de 

componentes puros e a sua solução matemática é mais sofisticada e também exigente 

computacionalmente. Por fim, sugere-se o índice de vegetação NDVI para posteriores 

trabalhos de estimativa do IAF na área em estudo. 



5 ESTIMATIVA DO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR MENSAL EM UMA 

MICROBACIA IDDROGRÁFICA COM DADOS DE SENSORIAMENTO 

REMOTO 

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação IAF-NDVI para diferentes épocas 

do ano e gerar mapas de IAF por meio desta relação para uma microbacia Para isto, foi 

realizada uma campanha de campo de coleta de dados mensais de IAF com o 

equipamento LAI-2000, durante o ano de 2001, em áreas de cana-de-açúcar, pastagem, 

milho, eucalipto e floresta ripária, na microbacia do Ribeirão dos Marins, SP. Foram 

adquiridas 4 imagens em 2001 (janeiro, março, agosto e novembro), do Landsat/ETM+, 

posteriormente corrigidas para os efeitos atmosféricos com o modelo 6S. O IAF máximo 

observado na microbacia em campanha de campo foi de 4,90 (floresta ripária). O IAF da 

cana-de-açúcar apresentou a maior variabilidade durante o ano, devido ao tipo de 

manejo empregado para esta cultura na área em estudo e características intrínsecas da 

cultura. As respostas das bandas individuais do vermelho (ver) e do infravermelho 

próximo (iVP), assim como a do NDVI, para as quatro datas, foram sensíveis, além do 

IAF, às variações do ângulo zenital solar (AZS), ao brilho do solo e à arquitetura do 

dossel. O NDVI de eucalipto mostrou-se com maiores valores devido aos baixos valores 

de ver, como possível resultado da maior quantidade de sombras desta cobertura. O IAF 

explicou de 57% a 72% da variação do NDVI para as quatro datas estudadas. O IAF 

médio na microbacia para as quatro datas, estimado pelo modelo relacional IAF-NDVI, 

variou de 0,97 a 1,59, apresentando alta correlação (0,99) com a precipitação acumulada 
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de três meses anteriores às estimativas do IAF médio. Os resultados deste trabalho 

representam um pequeno passo para o entendimento da dinâmica do IAF na área de 

estudo e similares, assim como sua relação com o NDVI. 

Summary 

Toe objective of this work was to assess the relationship LAI-NDVI from 

different dates and generate LAI maps through this relation for a rural watershed. To 

accomplish this, the LAI was monthly collected in the field during 2001, with a LAI-

2000 equipment, in plots of sugar-cane, pa_sture, com, eucalypt, and riparian forest in the 

Ribeirão dos Marins watershed, in Piracicaba, SP, Brazil. Four 2001 Landsat-7/ETM+ 

(from January, March, August, and November) images were acquired and corrected for 

the atmospheric effects through the 6S model. Toe maximum LAI value observed during 

the field campaign in the watershed was 4.90. Toe sugar-cane LAI presented the greater 

variation due to the management of this crop in the study area and the plant 

characteristics. Toe response from red and near infrared bands, as well as NDVI, for the 

four dates, were sensitive, besides the LAI, to the solar zenith angle, soil brightness, and 

canopy architecture variations. Toe NDVI for eucalypt showed the greater values due to 

the low red reflectance values, as a possible result of greater amount of shadow of that 

type of land cover. The IAF explained 57% to 72% of the NDVI variation in the four 

dates studied. Toe mean LAI for the four dates, estimated by the relational model LAI

NDVI, varied from 0.97 to 1.59, presenting high correlation (0.99) with three-month 

accumulated precipitation previous to the mean LAI estimation. Toe result of this work 

represent a small step towards the understanding of LAI dynamics in the study area and 

similar areas, as well its relationship with the NDVI. 

5.1 Introdução 

Estudos recentes vêm alertando a comunidade mundial sobre a diminuição na 

oferta de água em algumas regiões, devido à demanda crescente por este recurso. Por 

exemplo, Võrõsmarty et ai. (2000), em estudo sobre vulnerabilidade dos recursos 



52 

hídricos globais ''versus" mudanças climáticas e crescimento populacional e econômico, 

observaram que estes últimos irão ditar a relação entre suprimento de água e demanda 

em um grau muito maior que as mudanças climáticas, nos próximos 23 anos. Jackson et 

ai. (2001) relataram que nos próximos 29 anos será improvável que o "runoff' aumente 

mais que 10%, todavia, estima-se que a população da Terra cresça em 1/3 e, a não ser 

que a eficiência no uso da água aumente, este desbalanço irá reduzir os ecossistemas de 

águas limpas e aumentar o número de espécies aquáticas extintas. Segundo os mesmos 

_!lUtores, já são utilizados nos dias de hoje, 50% da água dos rios para uso humano, 

contudo, 1 bilhão de pessoas sofrem com a falta de água para beber e 3 bilhões são 

carentes em serviços de saneamento. Logo, estudos referentes ao ciclo hidrológico em 

bacias hidrográficas podem ajudar a compreender melhor os efeitos que mudanças 

antrópicas dentro da bacia podem acarretar na circulação e distribuição da água e, desta 

forma, auxiliar nas tomadas de decisões, visando a minimizar os danos à natureza e 

melhorar a utilização da água. 

O ciclo hidrológico, devido a sua complexidade, tem que ser tratado como um 

todo, requerendo desta forma planejamento e coordenação entre teoria, modelagem e 

observação (Chahine, 1992). Um dos componentes mais importantes no ciclo 

hidrológico é a evapotranspiração. Toma-se como exemplo ilustrativo o continente 

norte-americano, onde aproximadamente 30% da água é drenada superficialmente ou 

percolada para o subsolo, enquanto os outros 70% retomam para a atmosfera na forma 

direta de evapotranspiração (Rosenberg et ai., 1983). 

O IAF é uma das principais variáveis para o cálculo da evapotranspiração 

(Sellers et ai., 1997). Em nível regional, a única maneira de estimar este índice é por 

meio de dados de sensoriamento remoto. Running et ai. (1989) utilizaram dados de 

sensoriamento remoto ( estimadores do IAF) para calcular a evapotranspiração e a 

fotossíntese líquida em região de floresta de coníferas. Moran et ai. (1995) empregaram 

a combinação de modelagem e dados de sensoriamento remoto para estimar IAF e 

evapotranspiração em alfafa. Em trabalho recente, Matsushita & Tamura (2002) 

descreveram uma metodologia para integrar dados de sensoriamento remoto com um 
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modelo de ecossistema para estimar a produção líquida primária, sendo que o IAF é a 

principal variável para integrar estes dados com os modelos ecológicos. 

Uma das maneiras convenientes de se estimar o IAF por meio de dados de 

sensoriamento remoto é utilizando Índices de Vegetação (IV s) (Myneni et ai., 1995), 

sendo o NDVI (Índice de Vegetação da Diferença Normalizada) amplamente utilizado. 

Vários estudos vêm relacionando o NDVI, tanto com o IAF quanto com outras variáveis 

do dossel de diferentes coberturas vegetais, como por exemplo: IAF e concentração de 

nitrogênio de diferentes culturas agrícolas (Boegh et ai., 2002); fração de cobertura de 

vegetação, biomassa, altura e IAF de videiras (Montero et ai., 1999); IAF e biomassa de 

soja (Holben et ai., 1980); Fração de Radiação Fotossinteticamente Ativa Absorvida 

pelo Dossel (FAPAR) (Asrar et ai, 1984); IAF de milho (Wiegand et ai., 1990); 

biomassa de gramíneas (Tucker, 1979); percentagem de cobertura verde de gramíneas 

no Japão e na Mongólia (Purevdorj et ai., 1998); IAF de mangue (Green et ai., 1997); 

IAF e FAPAR de algodão, trigo e milho (Wiegand & Richardson, 1990); FAPAR e 

capacidade fotossintética de pinheiros (Yoder & Waring, 1994). 

Como visto acima, vários estudos vêm sendo realizados para analisar a relação 

do NDVI com o IAF, todavia os resultados não têm sido consistentes devido a vários 

fatores que afetam· o NDVI, particularmente o efeito combinado da estrutura do dossel 

com a geometria sol-sensor (Goetz, 1997). Por exemplo, aumento do NDVI com o 

aumento do Ângulo Zenital Solar (AZS) (Middleton, 1990; Deering et ai., 1999). A 

dependência do NDVI à estrutura do dossel é apresentada em Turner et ai. (1999) e 

Spanner et ai. (1990). Logo, a correção dos IV s para as variações do alvo e da geometria 

sol-sensor toma-se de diflcil implementação na prática, necessitando de ajuste com 

dados de campo durante a época de aquisição da imagem. 

Estimar o IAF por meio de técnicas de sensoriamento remoto é um pequeno 

passo para a implementação de modelos que usem esta variável para cálculo da 

evapotranspiração em nível regional. Neste trabalho é apresentado um estudo da relação 

IAF-NDVI de diferentes coberturas vegetais, em uma microbacia hidrográfica, em 
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diferentes épocas do ano. Posteriormente essas relações foram utilizadas para gerar 

mapas de IAF para a área em estudo. 

5.2 Material e métodos 

5.2.1 Área de estudo e dados de IAF 

A área de estudo foi a microbacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins, em 

Piracicaba, SP (ver item 3.2.1). Mensalmente, entre o 15º e o 20º dia de cada mês de 

2001, 41 áreas foram visitadas e o IAF foi medido com o auxílio do equipamento LAI-

2000 (LI-COR, 1992), de acordo com presença de vegetação na área. A metodologia 

empregada para as medições em cada tipo de cobertura é mostrada no item 3.2.2. Em 

cada área foram obtidas as coordenadas locais com um receptor GPS, com um erro de 

posicionamento de aproximadamente 15 m, para sua posterior localização na imagem. 

5.2.2 Processamento das imagens 

Neste trabalho foram utilizadas 4 imagens (Tabela 8) do Landsat-7, sensor 

ETM+ (base 220, ponto 76) para analisar a relação IAF-NDVI e para gerar mapas de 

IAF da área. Procurou-se selecionar as imagens com espaçamento de tempo igual 

durante o ano, ou seja, espaçadas de 3 meses uma da outra, para ter uma 

representatividade do IAF durante o ano. Todavia, devido à presença de nuvens nas 

épocas adequadas, o espaçamento entre as datas das imagens variou de 2 a 5 meses uma 

da outra. Nestas imagens a correção geométrica foi realizada por meio de interpola�or 

de primeiro grau de alocação de vizinho mais próximo. A projeção final do projeto foi 

UTM/SAD69 e o erro final da correção nas imagens foi menor que 0,5 pixel. 
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Tabela 8. Características das imagens Landsat-7 /ETM+ quanto ao Ângulo Zenital Solar 

(AZS), resolução espacial e visibilidade utilizada no modelo 6S. 

Data de gravação Ângulo zenital solar Resolução (m) Visibilidade (km) 

18/01/01 32,7° 25 (reamostrada) 15 

23/03/01 41,1º 30 35 

14/08/01 49,7° 30 25 

02/11/01 28,2° 25 (reamostrada) 15 

O NDVI foi calculado a partir dos dados de valores de reflectância de superfície 

das bandas 3 (ver) e 4 (iVP) do sensor ETM+, calculados a partir do modelo 6S 

(Vermote et al., 1997, ver item 3.2.3). Os parâmetros de entrada utilizados no modelo 6S 

foram: modelo de atmosfera tropical, modelo continental de aerossóis e visibilidade 

horizontal variável para cada imagem (Tabela 8). Primeiramente foi assumido um valor 

de 15 km de visibilidade horizontal. Em seguida aumentava-se a visibilidade até que não 

houvesse modificação nos dados de reflectância. Verificou-se, por meio do arquivo de 

saída do modelo 6S, a presença de pixeis em que a reflectância de superfície foi 

calculada com valor menor que zero; todavia, este número foi pequeno (máximo de 1 O 

pixeis em imagens compostas por 1.189.390 pixeis ou seja, 8,4.10-6 % do número total 

de pixeis). Para cada um dos pontos onde se realizou a coleta de IAF em campo, foi 

calculada a média de reflectância de uma janela de 2 x 2 ou 3 x 3 pixeis de cada banda, de 

acordo com a forma e o tamanho da área (Figura 17). 
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Figura 17 - Exemplo de áreas onde foram coletados dados de IAF em campo e as 

amostras de valores de ver e iVP na imagem. 

5.2.3 Avaliação estatística 

Os modelos utilizados para estudar a relação IAF-NDVI das diferentes imagens 

foram do tipo linear e potencial. Os modelos polinomial quadrático e cúbico não foram 

utilizados pois, na análise preliminar dos dados, não foi observada diminuição do NDVI 

com o aumento do IAF, não justificando a utilização destes. Os modelos do tipo linear e 

potencial já foram utilizados em diversos trabalhos (Holben et al., 1980; Wiegand et al., 

1990; Chen et ai., 1996; Fassacht et ai., 1997). A equação do tipo potencial foi utilizada 

devido à natureza assintótica que a relação IAF-NDVI pode apresentar (Spanner et ai., 

1990; Nemani et ai., 1993; Turner et ai., 1999). Foi utilizada a análise de resíduo para 
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identificar violação do modelo. A análise da melhor relação IAF-NDVI foi feita por 

meio do coeficiente de determinação (R2), nível observado de significância (P) e do erro 

padrão (se). Por fim, a melhor relação IAF-NDVI foi invertida e utilizada para gerar os 

mapas de IAF da área de estudo para as diferentes datas. A avaliação da relação entre 

IAF e reflectância das bandas individuais também foi realizada, numa primeira etapa da 

análise do NDVI. 

5.3 Resultados e discussão 

5.3.1 Precipitação e temperatura (ano de 2001) 

Durante o ano da campanha de campo (2001 ), a temperatura média foi de 22,5°C 

(média anual 21,4°C) com máxima mensal de 26,0ºC (média máxima anual de 24,9° C) e 

mínima mensal de 18,5°C (média mínima anual de 17,1° C) nos meses de fevereiro no 

inverno e junho, respectivamente (Posto da ESALQ, DCE, 2002, Figura 18). A 

precipitação total anual foi de 1371,8 mm (DAEE, 2002) (média de 1278,0 mm), sendo 

que a precipitação acumulada dos meses entre abril e setembro correspondeu a apenas 

18% da precipitação total e o restante desta (82%) ocorreu nos demais meses do ano. Na 

Figura 19 é apresentada a relação entre temperatura e precipitação, observando-se uma 

alta correlação (0,84) entre elas. 
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Figura 18 - Precipitação (DAEE, 2002) e temperatura média mensal (DCE, 2002) para o 

ano de 2001. 
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Figura 19 - Diagrama de dispersão entre a temperatura média mensal e a precipitação 

mensal do ano de 2001. 

5.3.2 Avaliação dos dados de IAF 

O IAF em campo foi medido em áreas de cana-de-açúcar, de pastagem, de milho, 

de eucalipto e de floresta ripária. A variação total do IAF medido durante a campanha de 
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campo de 2001, na área em estudo, foi de 0,16 a 4,90, em áreas de cana-de-açúcar e de 

floresta ripária, respectivamente. Os dados mensais de IAF por área medida encontram

se no Anexo. Segue uma avaliação da variação do IAF para os diferentes tipos de 

cobertura do solo encontradas na bacia durante a campanha de campo de 2001. 

Áreas florestais 

Já foi observado que a utilização do LAI-2000 para a determinação do IAF em 

áreas florestais pode subestimar este índice (Hingston et ai., 1998; Battaglia et ai., 1998), 

devido à violação de algumas pressuposições que a metodologia para cálculo do IAF 

com este equipamento requer e que em dosséis florestais podem não ocorrer. Como por 

exemplo temos a distribuição aleatória das folhas, uma vez que em dosséis florestais, 

geralmente, há presença de sobreposição das folhas (Chen et ai., 1991; Chason et ai., 

1991). É mostrada na Figura 20 a variação do IAF ao longo do ano para as duas áreas de 

floresta ripária. O valor médio de IAF para floresta ripária foi de 3,14, com máximo de 

4,90 (mês de fevereiro, área 11), ocorrido após meses chuvosos. O menor valor de IAF 

medido foi de 1,71 (área 10), ocorrido no último mês de estiagem (setembro). Medições 

de IAF em florestas tropicais no Brasil já foram realizadas, podendo-se citar: Roberts et 

ai. (1996), que obtiveram valores de IAF entre 4,63 e 6,00 e Honzák et ai. (1996), que 

estimaram IAF entre 2,97 e 6, 18, com o auxílio de fotografia hemisférica, ambos em 

floresta amazônica. 

Uma das causas da variação do IAF em floresta ripária neste trabalho, ao longo 

do ano, está relacionada às próprias características desta vegetação, que é semidecidual, 

ou seja, apresenta perda das folhas para parte das espécies durante um período do ano. 

Foi observada correlação positiva entre o IAF desta vegetação com a precipitação e a 

temperatura média mensal, de 0,56 e 0,57, respectivamente (Figura 21 ). 



5 

4 

3 

� 
-

2 

1 

o 

5---,-------------------� 

4 

�
3 

2 

. 1 

M � ■ Floresta Ripária (área 1 O)

13 Floresta Ripária ( área 11)

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Mês 

Figura 20 - Variação do IAF ao longo do ano para floresta ri pária. 

ºº

o o 

º
º o 
o o 

o 

o 

� 
-

4 

3 

2 

ºº o 
o 

IAFF.ripária = 0,007Prec + 2,400 
1 

IAFFripária = 0,173Temp - 0,749 
R2 = 0,31; N = 24; se = 0,71 

P <0,01 

50 100 150 200 250 

Precipitação (mm) 

(a) 

o 

15 

R2 = 0,33; N = 24; se = 0,70; 

P <0,01 

20 25 

Temperatura (ºC) 

(b) 

30 

60 

Figura 21 - Diagramas de dispersão do IAF mensal da floresta ripária com a respectiva 

precipitação (a) e temperatura média mensal (b). 

A Figura 22 mostra a variação do IAF de eucalipto ao longo do ano, para as três 

áreas onde foram realizadas as medições desta variável. Os valores de IAF mínimo, 

máximo e médio destas áreas foram de 1,66 (área 40, mês de novembro), 3,13 (área 32, 

. mês de março) e 2,36, respectivamente. No mês de dezembro, duas áreas com eucalipto 

for� derrubadas (áreas 40 e 41). O equipamento LAI-2000 vem sendo· utilizado por 

diversos autores para estimar IAF de eucalipto (Hingston et al., 1998; Xavier, 1998; 
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Ares & Fownes, 2000). Além dos fatores climatológicos e edáficos que fazem o IAF 

variar, Xavier (1998) observou que o IAF foi distinto para diferentes materiais genéticos 

com a mesma idade, assim como o IAF ao longo de seu desenvolvimento pode ter dois 

comportamentos: estabilizar depois de um certo valor ou apresentar uma queda com a 

idade. Já Ares & Fownes (2000) observaram que o IAF em plantações de eucalipto 

diminui com o aumento da altitude local. Xavier (1998), no Brasil, e Hingston (1998), 

na Austrália, encontraram IAF máximo de 4,31 e 4,03, respectivamente, medido com o 

LAI-2000. A variabilidade do IAF desta cultura é bastante alta, dependendo de vários 

fatores, como os já citados, de tal forma que os dados de IAF encontrados neste trabalho 

não destoam daqueles de outros estudos. 

Não foi observada relação significativa do IAF com a precipitação mensal e a 

temperatura mensais (Figura 23). Contudo notou-se uma queda de 20% do IAF ao longo 

dos meses (IAF de janeiro em relação a novembro, Figura 22), de acordo com o 

observado por Xavier (1998) para algumas plantações de eucalipto em que o IAF 

diminuiu com a idade. 
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Figura 23 - Diagramas de dispersão do IAF mensal do eucalipto com a respectiva 

precipitação (a) e temperatura média mensal (b). 

Pastagem 

A estimativa de valores de IAF com o equipamento LAI-2000, em áreas de 

pastagem, tem restrição devido à altura do sensor (Welles & Norman, 1991), que é de 3 

cm, podendo ocorrer subestimativa deste índice em pastagem baixa. No entanto, as 

pastagens na área em estudo apresentaram altura sempre superior a 1 O cm, com exceção 

do mês de agosto, em que três áreas não foram medidas por se apresentarem 

completamente secas, devido à estiagem e/ou alta intensidade de pastejo. Na Figura 24 

são mostrados os valores de IAF das pastagens ao longo do ano de 2001. O maior valor, 

o menor e a média de IAF medidos nestas áreas foi 2,45 (área 26, junho), 0,66 (área 36,

novembro) e 1,49, respectivamente. Valores de IAF medidos pelo método de pesagens

(Daughtry, 1990), no Brasil, variaram de 0,49 a 3,90 (Roberts et al., 1996). Devido à

grande dinâmica desta cobertura, relacionada ao pastejo pelo gado, não foi verificada

relação significativa do IAF, tanto com a precipitação mensal como com a temperatura

média (Figura 25).
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Figura 25 - Diagramas de dispersão do IAF mensal da pastagem com a respectiva 
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Cana-de-açúcar 

O maior valor de IAF em cana-de-açúcar durante a campanha de campo foi de 

3,34 (área 38, mês de julho), o qual é inferior aos encontrados em outros estudos 

(Robertson et al., 1996; Keating et ai., 1999; Cheeroo-Nayamuth et al., 2000) e inferior, 

ainda, ao valor observado por Machado et al. (1982), na mesma região deste estudo 

(3,70, cana-de-açúcar de 300 dias). Os maiores valores de IAF devem estar associados 

ao material genético distinto e idade, assim como diferenças entre as técnicas de manejo 

empregadas na cultura (por exemplo: espaçamento entre plantas, adubação, irrigação 

etc.) nos diversos estudos. 

Na área de estudo o plantio da cana é concentrado no início do primeiro 

semestre, permitindo a colheita após 18 meses ( cana de ano-e-meio), ou no meio do 

segundo semestre, com colheita após 12 meses ( cana de ano) (Koffler et al., 1979). 

Observa-se na Figura 26 a variabilidade temporal do plantio/rebrota e de 

desenvolvimento da cana-de-açúcar, que tiveram como início de plantio/rebrota os 

meses de junho e julho (Figura 26a) e estendendo-se até os meses de outubro e 

novembro (Figura 26c ), época que coincide com o início das chuvas na região. Algumas 

áreas que foram acompanhadas encontraram-se em pousio até junho, quando então foi 

realizado o plantio (Figura 26e). Por fim, na Figura 26d são apresentadas as áreas onde 

não foi possível estabelecer a época de plantio. 



5

4

3 

�2 

o 

D Cana-de-açúcar (área 12) 
l!!l Cana-de-açúcar (área 18) 
D Cana-de-açúcar ( área 22) 
■ Cana-de-açúcar (área 27) 
lil Cana-de-açúcar (área 28) 
lilll Cana-de-açúcar (área 29) 
lil Cana-de-açúcar ( área 31) 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 
Mês

(a) 

5

4

�

3 

2 

llil Cana-de-açúcar ( área 3) 
D Cana-de-açúcar ( área 4) 
11!! Cana-de-açúcar (área 5) 
■ Cana-de-açúcar(área 17) 
lil Cana-de-açúcar (área 20) 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Mês 

(b) 

65 

5-ir-a--------,-----------------, 
D Cana-de-açúcar (área 13) D Cana-de-açúcar (área 6) 

D Cana-de-açúcar (área 7) 
■ Cana-de-açúcar (área 8) 
@ Cana-de-açúcar(área 14) 
l!l Cana-de-áçucar(área 15) 
lã Cana-de-açúcar(área 19) 
l!l Cana-de-açúcar (área 21) 
13 Cana-de-açúcar (área 30) 

4 

� 2

D Cana-de-açúcar ( área 3 5) 
■ Cana-de-açúcar (área 38) 
lil Cana-de-açúcar ( área 16) 

4 

3 

�2 

o 
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Mês
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Mês

(e) (d) 

5 �-�-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-�-------� 

4 

� 3 
2 

l!!I Cana-de-açúcar ( área 34) 
11!1 Cana-de-açúcar (área 9) 
llil Cana-de-açúcar (área 19) 
D Cana-de-açucar (area 2) 
lil Cana-de-açúcar (área 39) 

jan fev mar abr mai juu jul ago sei out nov dez 

Mês 

(e) 

Figura 26 - Dinâmica do IAF da cultura de cana-de-açúcar na área de estudo, de acordo 

com o época de plantio ou corte: junho e julho (a); agosto e setembro (b); 

outubro e novembro ( c ); sem mês de plantio estabelecido ( d); e área em 

pousio até o mês de maio e plantio em junho e julho (e). 
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A Figura 27 apresenta a relação do IAF da cana-de-açúcar com o mês de plantio 

ou corte (Plantio) e a idade da cultura (Idade), para as amostras coletadas em campo, 

sendo considerados apenas os dados de IAF das Figuras 26a, 26b, 26c e 26e, pois nas 

amostras da Figura 26d não foi estabelecida a época do plantio. A variação total do IAF 

explicada pelo mês de plantio e idade da cultura foi de 47% (P<0,01). O IAF apresentou 

maiores valores após aproximadamente 1 O meses do plantio, concordando com os 

resultados de Machado et al. (1982). Este resultado mostra que dificilmente podem-se 

gerar mapas de IAF em uma determinada época na bacia sem se conhecer bem o uso do 

solo, já que cada área de cana-de-açúcar tem sua respectiva época de plantio e idade, 

logo um desenvolvimento do IAF distinto para cada uma. O erro médio na estimativa do 

IAF foi de 0,65. O IAF=.f(Jdade, Plantio) foi dado por: 

IAF=-0, 7641+0,62191dade-0,0221 Jdade2+0,0085Plantio2 -0,022 lldade* Plantio (24). 

1 l 

·r .
.

5 , ...-' .. , 

Figura 27 - Relação do IAF da cana-de-açúcar com a época de plantio ou corte e a idade 

da cultura. 
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Milho 

Foram observados dois talhões com a cultura do milho (Zea mays), com plantio 

em outubro, apresentando valor máximo de IAF de 3,07 (área 23, dezembro). Como 

referência pode-se citar Oliveira et ai. (1993), que obtiveram um IAF máximo, em milho 

irrigado no Brasil, de 2,45. Mais uma vez, diferenças de material genético e manejo, 

entre os dois estudos, devem explicar esta diferença. 

5.3.3 Relação do IAF com as bandas individuais e com o NDVI 

Na Tabela 9 são apresentados os valores mínimos e máximos do IAF, medidos 

em campo, por tipo de cobertura do solo, nos meses em que as imagens foram adquiridas 

Ganeiro, março, agosto e novembro). O IAF máximo medido nestas datas foi de 4,51 

(floresta ripária, no mês de novembro), enquanto que o menor valor medido foi de 0,16 

( cana-de-açúcar, no mês de agosto). 

Tabela 9. Número de áreas (N) onde o IAF foi medido, por tipo de cobertura do solo, nas 

diferentes épocas em que foram adquiridas as imagens. Entre parênteses a 

variação do IAF para cada tipo de cobertura do solo. 

Cobertura do solo 

Cana-de-açúcar 

Milho 

Pastagem 

Eucalipto 

Floresta Ripária 

Total 

Dados da campanha de campo, para os meses em que as imagens 

janeiro 

N elAF 
(mín;máx) 

22 (0,47; 2,37) 

2 (1,26; 1,86) 

3 (1,09; 2,03) 

3 (1,99; 3,11) 

2 (3,21; 4,48) 

32 (0,47; 4,48) 

foram adquiridas 

março 

NeIAF 

(mín;máx) 

23 (0,58; 2,39) 

3 (2,06; 2,45) 

3 (2,07; 3,13) 

2 (2,89; 3,90) 

31 (0,58; 3,90) 

agosto 

NeIAF 

(mín;máx) 

24 (0,16; 2,53) 

1 (0,85) 

3 (2,00; 2,52) 

2 (1,96; 2,59) 

30 (0,16; 2,59) 

novembro 

NelAF 

(mín;máx) 

23 (0,48; 2,60) 

2 (1,61; 2,16) 

4 (0,72; 1,64) 

3 (1,66; 2,45) 

2 (2,93; 4,51) 

34 (0,48; 4,51) 
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A Figura 28 mostra os "box-plots" das medidas de IAF nos meses em que as 
imagens foram adquiridas. Observa-se, com exceção de agosto, que os valores máximos 
e mínimos de IAF mensais são similares, embora para o mês de novembro a amplitude 
do 1 º e 3º quartis foi mais estreita e com menores valores de IAF. Os menores valores de 
IAF coletados em agosto foram reflexos das condições meteorológicas, com menores 
precipitações e temperaturas, assim como grande parte da área de cana-de-açúcar, que 
representa o maior número de amostras, se apresentar em início de desenvolvimento, 
como mostrado no ítem anterior. 

5�--�---�--�--� 

4 

3 

2 
D 

D 

D 

1 D 

o�-�-�-�-�

Jan. mar. ago. nov. 

Má,x 
IMín 

075%
25%

º Mediana 

Figura 28 - "Box-plots" das amostras de IAF dos meses em que as imagens foram 
adquiridas. 

Na Figura 29 são apresentados os dados de IAF por tipo de cobertura do solo nos 
meses em que as imagens foram adquiridas. Os dados de IAF nas datas de janeiro 
(Figura 29a) e março (Figura 29b) apresentaram uma variação crescente e contínua do 
IAF nas áreas medidas; enquanto que nos meses de agosto (Figura 29c) e novembro 
(Figura 29d) observam-se duas faixas distintas de IAF. A primeira delas com valores de 
IAF menores que 1 ( cana-de-açúcar recém plantada ou brotada e pastagem) e a segunda 
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com valores de IAF maiores que 1 ( dados de IAF de: cana-de-açúcar em avançado 

estádio de desenvolvimento, floresta ripária e plantações de eucalipto). 

o--�-~.,.........,._........,_..~,_........,......,,._, 0-,-.,....-,-,..,..,.,._......,_.,...,,...~"r"r-.-......,.,.,_--� 

ccccccccPCCMCCPCCCMCECPCCCCCBEFF cccccccccccccccccpECCCCCCPBPFEF 

Tipo de cobertura Tipo de cobertura 

(a) (b) 

0----------,.,...,---- o---._.-�.._._._..._,�-,.,.,,.�--

cccccccccccccPcccccccFEcEccEcF CCCCCPCCPPCCCCCCCCCCCCMCPECCMEECFF 

Tipo de cobertura Tipo de cobertura 

(c) (d) 

Figura 29 - Variação do IAF por tipo de cobertura do solo (C, cana-de-açúcar; P, 

pastagem; M, milho; E, eucalipto; e F, floresta ripária) nos meses em que 

as imagens foram adquiridas: janeiro (a), março (b), agosto (c) e novembro 

(d). 

Relação do IAF com as bandas individuais (ver e iVP) 

A relação IAF-ver é caracterizada pela absorção da radiação neste comprimento 

de onda pelas folhas, devido à presença de pigmentos nestas, enquanto a relação IAF

iVP é caracterizada pelo espalhamento· múltiplo da radiação pela vegetação, devido à 

estrutura celular das folhas e à maior transmissividade destas (Gates et al., 1965). Logo, 
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espera-se uma relação negativa entre IAF-ver, ou seja, com o aumento do IAF haveria 

uma diminuição de ver, devido ao aumento da área foliar capaz de absorver a radiação 

neste comprimento de onda. Já a relação IAF-iVP é esperada ser positiva, devido ao 

aumento do espalhamento da radiação nesta faixa de comprimento de onda com o 

aumento do IAF. A variação de ver e iVP depende, além do IAF, de outros fatores, entre 

eles: i) estrutura do dossel como um todo (p.ex.: estrutura foliar, a altura da planta, a 

distribuição do ângulo foliar etc.) (Asrar et ai., 1985; Myneni et ai., 1997); ii) geometria 

sol-sensor-alvo (Middleton, 1991; Walter-Shea et ai., 1997; D�ering et ai., 1999); iii) 

substrato (Huete, 1988); e iv) atmosfera (Myneni & Asrar, 1994). 

A relação IAF-ver para as diferentes datas estudadas (Figura 30) foi significativa 

(P<0,01 ). O modelo que melhor se ajustou a esta relação nas diferentes datas foi do tipo 

linear negativo, com R2 variando de 0,50 a 0,68 (Tabela 10), consistente com a 

magnitude do R2 de outros estudos para esta relação (Holben et ai., 1980, R2 = 0,57 

para IAF de soja; Peterson et ai., 1987, R2 = 0,89 para IAF de floresta de conífera; 

Spanner et ai., 1990, R2 = 0,80 para IAF de floresta de conífera; e Gong et ai., 1995, 

R2=0, 72 para IAF de várias espécies florestais). 

Pode-se observar que as plantações de eucalipto geralmente apresentaram 

menores valores de ver quando comparadas às demais coberturas com a mesma ordem 

de grandeza do IAF. Tal comportamento pode estar associado à maior quantidade de 

sombra nesta cultura, devido à estrutura do dossel. Estas plantações encontravam-se em 

fase adulta, com espaçamento entre plantas de aproximadamente 3m, apresentando 

várias aberturas no dossel, aumentando a quantidade de sombras, logo diminuindo ver.
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Figura 30 - Diagrama de dispersão entre IAF e ver para as amostras de janeiro (a), março 

(b), agosto (c) e novembro (d), com Ais de 32,7°, 41,1°, 49,7° e 28,2°, 

· respectivamente.
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Tabela 10. Modelos para a relação IAF-ver e seus coeficientes de determinação (R2), 

níveis de significância (P) e erro padrão (se) para as 4 imagens adquiridas 

durante o ano. 

Fig. Data AZS Modelo N R2 p se 

30a 18/01/01 32,7°

ver = -0,0170IAF + 0,0800 32 0,64 <0,01 0,01 

30b 23/03/01 41 1°

, ver = -0,0147IAF + 0,0665 31 0,53 <0,01 0,01 

30c 14/08/01 49 7°

' ver = -0,0382IAF + 0,1374 30 0,68 <0,01 0,02 

30d 02/11/01 28 2°

, ver = -0,0306IAF + 0,1397 34 0,50 <0,01 0,03 

As regressões IAF-ver de janeiro e março (Figura 30a e 30b) e agosto e 

novembro (Figura 30c e 30d), apresentaram interceptos e inclinações respectivas iguais 

ao nível de 5% de probabilidade. Uma das justificativas para a variação de ver em níveis 

similares de IAF nas diferentes datas é a influência do AZS, da reflectância do substrato 

e da biomassa. Considerou-se, para esta análise, que os efeitos atmosféricos foram 

corrigidos de forma adequada. Como alguns exemplos do comportamento AZS-ver têm

se: i) diminuição do ver com aumento do AZS na cultura de trigo (Jackson et al., 1979); 

ii) Middleton (1991) observou diferentes comportamentos para esta relação em

gramíneas, todavia, o mais freqüente foi a diminuição de ver com o aumento do AZS; 

iii) diminuição do ver com o aumento do AZS em duas espécies florestais ( abeto negro e

pinho do Canadá), em razão do aumento de sombras para maiores AZSs nestes dosséis 

florestais, e relação AZS-ver quase constante para as plantações de choupo, devido à 

absorção ser alta, pelo alto valor de IAF desta floresta, tanto para para áreas sob radiação 

direta como aquelas com sombra (Deering et al., 1999). Considerando, como 

apresentado nos estudos acima, que o ver diminui, ou no máximo permanece constante, 

com o aumento do AZS para uma determinada faixa de IAF, tem-se que: os valores de 

ver de novembro foram maiores ou iguais aos das demais datas, concordando com os 

estudos citados, uma vez que a imagem de novembro foi adquirida sob o menor AZS 

(28,2°). Já os valores de ver para o mês de agosto (AZS=49,7°) contrariam os resultados 

obtidos em outros estudos, pois mostram-se maiores do que os valores de ver dos meses 

de janeiro e março, que apresentaram AZSs menores, 32,7° e 41,1°, respectivamente 



73 

(Figura 31 ). A justificativa para maiores valores de ver em agosto em relação aos de 

janeiro e màrço, deve estar associada: i) ao brilho do substrato em agosto ser maior do 

que em janeiro e março, devido ao solo apresentar-se mais seco e à presença de matéria 

seca, contribuindo para que os valores de ver daquela data fossem maiores; e ii) à menor 

quantidade de biomassa da cana-de-açúcar e da pastagem em agosto, o que tende a 

aumentar o ver (Tucker, 1979). 
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Figura 31 - Diagrama de dispersão IAF-AZS-ver. 

Percebe-se que a cultura do eucalipto parece ser menos afetada pelas variações 

do AZS (Figura 30) e pelo brilho do solo, possivelmente devido à alta quantidade de 

sombras em diferentes AZSs, minimizando a influência que a reflectância ao nível do 

solo poderia acarretar na resposta espectral desta cobertura. 

As relações IAF-iVP, nas diferentes datas (Figura 32), não foram significativas. 

Relações não significativas entre IAF e iVP também foram observadas em áreas 

florestais (Peterson et al., 1987; Spanner et ai., 1990). Spanner et ai. (1987) observaram 

que não houve relação significativa entre a radiância na região do infravermelho . 
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próximo e o IAF de diferentes espécies florestais, devido às diferenças de abertura do 

dossel, ao tipo de vegetação de sub-bosque e à reflectância ao nível do solo. Neste 

trabalho, considerando-se apenas os dados de IAF de espécies não-florestais (cana-de

açúcar, pastagem e milho), a relação IAF-iVP torna-se significativa (P<0,05) nos meses 

de janeiro e março, embora com baixo R2 (0,36 e 0,26, respectivamente). Este resultado 

pode refletir a influência desta faixa de comprimento de ondas às variações de estrutura 

do dossel e de reflectância do solo. 

Os dados de iVP da cultura de eucalipto, aparentemente, mostram-se com 

menores valores em relação aos dados de iVP das demais coberturas vegetais, para uma 

faixa equivalente de valores de IAF. Esta observação pode refletir a maior quantidade de 

sombras nestas plantações, devido à estrutura do dossel, como discutido anteriormente. 



..... 

..... 

0,5 

0,4 

0,3 -

0,2 -

0,1 

0,0 

o 

0,5 

0,4 

• .,rf.�# o
♦♦-♦ X.. X 

X 

o 

♦ Cana-de-açúcar
□ Milho
l:,.Pastagem
X Eucalipto
O Floresta Ripária

1 1 1 1 

1 2 3 4 

IAF 

(a) 

• 
0,3 -

_. 

.t ♦

• f:,.. "� 0,2 $ �X ____ � 
♦ Cana-de-açúcar

0,1 l:,.Pastagem
X Eucalipto

5 

O Floresta Ri pária 
0,0 +---.---,--'-T---.----,�-�

o 1 2 

IAF 

(e) 

3 4 5 

. .... 

..... 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 

-

-

o 

o 

• ,f:,.,
t·•·� oX * X 
• 

o 

♦ Cana-de-açúcar

1 1 

1 2 

l:,.Pastagem
X Eucalipto
O Floresta Ripária

IAF 

(b) 

1 

3 

1 

4 

r��•o . � 
X X 

o 

1 1 

1 2 

♦ Cana-de-açúcar
□ Milho
l:,.Pastagem
XEucalipto
O Floresta Ripária

IAF 

(d) 

1 

3 

1 

4 

75 

5 

5 

Figura 32 - Diagrama de dispersão entre IAF e iVP para as amostras de janeiro (a), 

março (b), agosto (e) e novembro (d), com AZS de 32,7°, 41,1°, 49,7° e 

28,2°, respectivamente. 
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Os valores médios1 de iVP para os meses de janeiro, março, agosto e novembro, 

nas áreas onde o IAF foi medido, foram de 0,34ª, 0,29b, 0,25C, 0,32ªb, respectivamente. 

Os valores das médias de iVP para cada data são comparáveis, de acordo com a Figura 

28. Na Figura 33 é apresentada a relação IAF-AZS-iVP nas diferentes épocas do ano,

sendo que o IAF não foi significativo na estimativa do iVP para a faixa de IAF 

analisada. O AZS conseguiu explicar 35% da variação do iVP nas quatro datas. O iVP

caiu a uma taxa de 0,0036 por grau de inclinação solar. Diferentes comportamentos na 

relação AZS-iVP foram verificados em vários estudos, podendo-se citar os trabalhos de 

Middleton (1991) e Deering et ai. (1999). Middleton (1991) observou que, em geral, o 

iVP em gramíneas aumentou com o aumento do AZS, quando a biomassa verde era 

relativamente alta, devido à maior quantidade de luz interceptada e ao espalhamento 

múltiplo pelo dossel em ângulos solares oblíquos. Para dosséis com baixa biomassa, a 

relação AZS-iVP foi constante ou com comportamento não linear para esta relação, 

aumentando ou diminuindo o iVP com o aumento do AZS. Já Deering et ai. (1999) 

observaram: i) a diminuição do iVP com o aumento do AZS para abeto negro, como 

resultado da densa arquitetura do dossel, que resultaria no aumento da absorção da 

radiação mesmo nesta faixa de comprimento de ondas; ii) iVP quase constante em 

função do AZS para pinho do Canadá; e iii) aumento de iVP com aumento·do AZS para 

área florestas de choupo. Futuros estudos são sugeridos, com radiometria de campo sob 

diferentes AZSs e diferentes substratos para as coberturas aqui estudadas, para uma 

análise mais apropriada dos resultados aqui encontrados. 

1 As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível 

de 5% de probabilidade. 
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Figura 33 - Relação iVP-AZS-IAF (iVP = 0,4381-0,003625AZS; R2=0,35; se=0,04; 

P<0,01). 

Relação IAF-NDVI 

O comportamento geral das relações IAF-NDVI das diferentes datas foi similar 

(Figura 34). O modelo potencial foi o que melhor se ajustou a estas relações. Os 

coeficientes de determinação (R2) foram estatisticamente iguais, variando de 0,57 

( dados de novembro) a O, 72 ( dados de janeiro), consistentes com a ordem de grandeza 

dos R2, para a relação IAF-NDVI, de outros estudos em diferentes espécies vegetais 

(Peterson et al., 1987; Spanner et al., 1990; Fassnacht et al., 1997; Green et al., 1997; 

Xavier, 1998; Turner et al., 1999). Os erros padrões das estimativas de NDVI com o IAF 

variaram de 0,06 a 0,12 (Tabela 11). 
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Figura 34 - Diagrama de dispersão entre IAF e NDVI para os meses de: janeiro (a); 

março (b ); agosto (e); e novembro ( d). 
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Tabela 11. Modelos para a relação IAF-NDVI para as 4 imagens adquiridas durante o 

ano. 

Fig. Data AZS Modelo N R2 p se 

34a 18/01/01 32 7°
, NDVI = O 687IAFº,1st

, 
32 0,72 <0,01 0,06 

34b 23/03/01 41 1°
, NDVI = O 685IAFº,2oo

, 31 0,62 <0,01 0,06 

34c 14/08/01 497°
, NDVI = O 486IAFº'343

, 30 0,71 <0,01 0,12 

(a)NDVI = 0,466IAFº'3º2 27 0,70 <0,01 0,08 

34d 02/11/01 28 2°
, NDVI = O 496IAFº'347

,
34 0,57 <0,01 0,09 

(a) Modelo com os dados de IAF de eucalipto não sendo considerados.

O NDVI é dependente do comportamento espectral do alvo nas bandas 

individuais ver e iVP, uma vez que NDVI=.f{ver, iVP), sendo a resposta de cada banda 

individual o resultado da relação alvo-sensor-fonte. Todavia, estudos relacionando o 

NDVI com AZS já foram realizados, podendo-se citar: Deering et al. (1999), que 

observaram que o NDVI aumentou com o aumento do AZS para abeto negro e pinho do 

Canadá e permaneceu constante para choupo; Middleton (1991 ), que observou os 

seguintes comportamentos na relação NDVI/SR-AZS em gramíneas: i) relação linear 

positiva; ii) relação linear negativa; iii) valor de NDVI alto e constante; e iv) valor de 

NDVI baixo e constante; todavia, os comportamentos mais comuns foram o i) e iv). 

Quanto ao brilho do solo tem-se que, com o aumento deste o NDVI diminui (Liu & 

Huete, 1995) e diminui, em maior magnitude, para dosséis mais abertos (Bausch, 1993). 

Para entender adequadamente a relação IAF-NDVI deste trabalho, precisa-se 

compreender primeiro a dependência do NDVI às variações de ver e de iVP. Epiphanio 

& Huete (1995) já estudaram esta dependência; todavia, neste trabalho, esta relação será 

avaliada para as amplitudes de valores de ver e iVP aqui encontradas. Na Figura 35 é 

apresentada a resposta do NDVI em relação a ver e a iVP. O NDVI aumenta com o 

aumento do iVP e com a diminuição do ver, tornando-se, desta forma, bastante 

conveniente em estudos de vegetação, uma vez que quanto mais vegetação ( em termos 
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de IAF ou fração de cobertura vegetal) tem-se, teoricamente, menores valores de ver e 

maiores de iVP e, conseqüentemente, maiores valores de NDVI. 

0,8 

> 0,6
o 
Z 0,4 

0,2 

0,0 

0,05

0,15 
o 2

ver 

Figura 35 - Resposta do NDVI a variações do ver e do iVP (faixa de valores de ver e 

iVP similares aos encontrados neste trabalho). 

Como pode ser observado na Figura 35, a taxa de crescimento do NDVI não é

linear com mudanças de ver e de iVP. Por meio das derivadas parciais do NDVI em 

relação ao ver lfver(ver, iVP)) e ao iVP (/;VP(ver, iVP)) pode-se notar como o NDVI varia 

com mudanças no ver e no iVP quando, respectivamente, iVP e ver são constantes. 

Observa-se que Íver(ver, iVP) é maior (em módulo) quando iVP e ver são pequenos, 

tomando-se menor à medida que estes aumentam (Figura 36a); enquantof;VP(ver, iVP) é 

maior quando iVP é pequeno e ver é grande (Figura 36b ). Todavia, a variação do NDVI 

é maior para variações do ver (ver magnitude das derivadas). 
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Figura 36-Derivadas parciais do NDVI = ./(ver, iVP) em relação a ver (a) e a iVP (b). 

Na Figura 37 é apresentado o campo gradiente do NDVI, que visa a avaliar, de 

forma mais adequada, o comportamento deste índice frente às variações das bandas 

individuais concomitantemente. Os vetores apontam na direção em que a taxa de 

aumento do NDVI é máxima. Nota-se que o fator dominante na variação do NDVI é o 

ver, com exceção de ver alto, ou seja, a taxa de aumento do NDVI está em grande parte 

relacionada com as variações do ver e não com a do iVP, para as amplitudes de 

reflectância das bandas individuais obtidas neste trabalho. O NDVI aumenta em uma 

taxa maior, principalmente quando ver for pequeno, diminuindo com o aumento de iVP 

e de ver, ou seja, pequenas variações do ver, quando ele é pequeno, fazem com que o 

NDVI varie muito, quase que independentemente de iVP.



82 

0,40 ..,.__ ..,._ ..._ -- -- -- .... 

.,__ - ..__ ._ ._ .._ 

0,35 
- - - - - ..._ -- ._ ..__ .._ 

- - - - - ...__ ...__ ._ .___ ._,_ 

� - - - - - ...__ ..__ ..__ .___ 

·- ,0,30
-- - - - ...__ ...__ ....__ ..... ' 

-- - ....__ - ......... - ..__ ..... ..._ 
0,25 --- - - ......... - ..__ ..... ..._ 

-- .....__ ,,____ ...____ - ' ...__ ' 

0,20 -- ....__ ......... '- ' ' ' '-

o 0,05 0,10 0,15 0,20 

ver 

Figura 37 - Campo gradiente do NDVI, ou seja, V j{ver, iVP) = Íver(ver, iVP)i + JiVP(ver, 

iVP)j. Os vetores apontam na direção em que a taxa de aumento do NDVI é 

máxima. 

O comportamento do NDVI, em relação às bandas individuais, mostrado 

anteriormente, explica porque os valores de NDVI de janeiro e março foram maiores do 

que os dos meses de agosto e novembro (Figura 34), devido, principalmente, aos 

menores valores de ver de janeiro e março (Figura 30). Também explica por que as 

plantações de eucalipto geralmente apresentaram maiores valores de NDVI para 

correspondentes IAFs de outras coberturas, o que pode ser observado com mais clareza 

no mês de agosto (Figura 34c ), sendo resultado dos menores valores de ver encontrados 

nestas plantações para correspondentes valores das outras culturas (Figura 30c ), na 

mesma faixa de IAF. Retirando-se os valores de IAF de eucalipto de agosto, o modelo 

não apresentou aumento do R2 (Tabela 11 ), contudo houve uma queda no erro estimado 

do NDVI (de 0,12 para 0,08). 

Por fim, considerando-se que as medições de IAF foram precisas, a não saturação 

do NDVI para os valores de IAF observados é consistente com outros trabalhos (Gong et 
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al., 1996; Spanner et al., 1990; Turner et al., 1999), uma vez que a saturação ocorreria 

para valores de IAF maiores que 5,00. 

5.3.4 Análise dos mapas de IAF 

A geração de mapas de IAF por meio de relações entre IAF e índices de 

vegetação vem sendo realizada com bastante sucesso. Um exemplo recente foi o 

trabalho realizado por Chen et al. (2002), que geraram mapas de IAF para todo o Canadá 

com auxílio do índice de vegetação SR (iVP!ver). Neste trabalho os modelos utilizados 

para gerar os mapas de IAF foram avaliados seguindo a metodologia de Gong & Miller 

(1995). Os dados de IAF coletados em campo, para cada data, foram divididos em dois 

grupos: o primeiro (grupo de predição) consistiu dos dados para predição do modelo, 

com 22, 21, 20 e 24 amostras, nos meses de janeiro, março, agosto e novembro, 

respectivamente, e o segundo grupo (grupo de teste), com 1 O amostras para cada mês, 

utilizado para teste dos modelos de predição, por meio do se e do R2. A divisão dos 

dados nos dois grupos foi feita aleatoriamente. Os coeficientes de determinação dos 

modelos de predição variaram de 0,54 a 0,74 (Tabela 12), sendo que o modelo que 

melhor se ajustou aos dados de todas as datas foi do tipo potencial. Os se do grupo de 

teste variaram entre 0,42 a 0,87 (novembro e agosto, respectivamente), com R2 variando 

de 0,41 a 0,78 (agosto e janeiro, respectivamente). 

Tabela 12. Modelos de predição do IAF para as diferentes datas. 

Mês 

janeiro 

março 

agosto 

novembro 

Modelo 

IAF=4 5459NDVI3•4957 
, 

IAF=4 4864NDVI3•6161 
, 

IAF=4, l 903NDVI2•1382 

IAF=3,68 l 5NDVI 1•7807 

N R2 

22 0,74 

21 0,59 

20 0,72 

24 0,54 

p se 

<0,01 · 0,38

<0,01 0,57 

<0,01 0,57 

<0,01 0,67 
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Figura 38 - Diagramas de dispersão entre IAF medidos e IAF predito a partir dos 

modelos baseados na relação IAF-NDVI (Tabela 12), para os meses de 

janeiro (a), março (b), agosto (e) e novembro (d). 

Os modelos da Tabela 12 foram aplicados às respectivas imagens NDVI para 

estimativa do IAF, sendo os mapas apresentados na Figura 39. Os valores de IAF médio 
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na bacia, nas datas de janeiro, março, agosto e novembro foram de 1,59, 1,59, 0,97 e 

1,28, respectivamente (Tabela 13). Nota-se, em tons escuros (Figura 39) as áreas 

correspondentes à floresta ripária, que acompanham as margens dos cursos d'água e 

apresentam maiores valores de IAF. 

Tabela 13. Estatística descritiva da estimativa do IAF na bacia por meio das relações 

IAF-NDVI (Tabela 12) nas diferentes datas. 

janeiro março agosto novembro 

Figura 39a 39b 39c 39d 

Média 1,59 1,59 0,97 1,28 

Mediana 1,65 1,65 0,85 1,30 

Desvio padrão 0,89 0,83 0,70 0,66 

Variância da amostra 0,78 0,69 0,49 0,43 

Máximo 4,20 4,20 4,60 3,00 

A variação de IAF médio na bacia nas quatro datas tem como um dos fatores 

controladores a precipitação, sendo que à medida que esta aumentou o IAF também 

aumentou. Um exemplo é a precipitação de dois meses anteriores a cada média de IAF. 

Para IAF de 0,97, 1,28, 1,59 e 1,59 tem-se uma precipitação acumulada de dois meses de 

47,1 mm, 217,5 mm, 322,3 mm e 435,3 mm, respectivamente para os meses de agosto, 

novembro, março e janeiro. O IAF médio de agosto também foi menor, pois grande 

parte da área de cana-de-açúcar encontrava-se em estádio inicial de desenvolvimento 

nesta época, enquanto nas demais Ganeiro, março e novembro) a tendência foi 

apresentar um maior IAF, pois esta cultura se encontrava em um estádio mais avançado 

de desenvolvimento. 



N 

2,40 4,80 

Figura 39 - Mapas de IAF gerados por meio das relações IAF-NDVI (Figura 38), para a 

área de estudo, nos meses de janeiro (a), março (b), agosto (c) e novembro 

(d). 

Na Figura 40 são apresentados os histogramas do IAF em relação às respectivas 

percentagens da área ocupada na bacia e seus valores são mostrados na Tabela 14. Nota

se que no mês de agosto houve uma maior área com menores valores de IAF. No mês de 

agosto, aproximadamente 88% da área apresentou IAF menor que 1,80, enquanto nas 

demais datas (janeiro, março e novembro), para esta faixa de IAF ( <1,80), a área 

ocupada foi sempre menor (63%). Tal resultado está relacionado às condições 

meteorológicas e ao manejo da cana-de-açúcar, como discutido anteriormente. 

Nos meses de janeiro e março, a variação do IAF por área foi bastante similar 

(Tabela 14), apresentando médias iguais de IAF na bacia (IAF= l,59). Este resultado está 

associado ao fato das precipitações e temperaturas serem altas e similares nestes meses, 



assim como a área da cana-de-açúcar, que apresentaria um IAF similar, devido ao 

estádio de desenvolvimento desta cultura nestas datas estar mais adiantado. 
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Figura 40 - Distribuição da área ocupada na bacia, por intervalo de IAF para os meses 

de janeiro, março, agosto e novembro. 

A estimativa de IAF por me10 do modelo IAF-NDVI para março e agosto 

apresentou áreas com valores superiores aos máximos medidos em campo, que foram de 

3,90 e 2,59, respectivamente, enquanto os IAFs máximos estimados pelo modelo, para 

esses meses foram de 4,20 e 4,60. Todavia, as áreas com estimativas de IAF superiores 

às observadas em campo para esses meses foi pequena (<3%). Estas áreas correspondem 

a áreas de floresta ripária. Já para os meses de janeiro e novembro a estimativa do IAF 

apresentou sempre valores de IAF inferiores aos medidos em campo. As poucas medidas 

em campo em áreas com valores maiores de IAF podem ter afetado a estimativa dos 
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parâmetros dos modelos, prejudicando a estimativa de maiores valores; logo, sugere-se 

para futuros estudos, um maior volume de coleta de dados de IAF em campo com 

maiores valores. 

Já as áreas com valores inferiores ao IAF mínimo medido em campo foram 

maiores, correspondendo a aproximadamente 14%, 15%, 10% e 13% da área total para 

os meses de janeiro, março, agosto e novembro, respectivamente. Na grande maioria 

estas áreas correspondem desde solo exposto até áreas de cana-de-açúcar e pastagem 

com baixo porte. Sugere-se que, em· estudos futuros, estas áreas sejam avaliadas a fim de 

aprimorar e verificar os resultados aqui obtidos. 

Tabela 14. Área ocupada por intervalo de IAF e sua respectiva percentagem em relação 

à área total. 

IAF janeiro março agosto novembro 

Área % %acumulada Área % %acumulada Área % %acumulada Área % %acumulada 
(ha) (ha) (ha) (ha) 
180 3,0 3,0 243 4,1 4,1 Ili 1,9 1,9 29 0,5 0,5 

o .... 0,30 416 7,0 10,0 314 5,3 9,3 948 15,9 17,7 487 8,2 8,6 

0,30..., 0,60 438 7,3 17,3 •. 339 5,7 15,0 1083 18,1 35,9 631 10,6 19,2 

0,60..., 0,90 524 8,8 26,l 463 7,8 22,8 ll78 19,7 55,6 786 13,2 32,4 

0,90 .... 1,20 569 9,5 35,6 573 9,6 32,4 854 14,3 69,9 897 15,0 47,4 

1,20 .... 1,50 634 10,6 46,2 751 12,6 44,9 668 ll,2 81,l 881 14,8 62,2 

1,50 .... 1,80 679 ll,4 57,6 800 13,4 58,3 428 7,2 88,2 926 15,5 77,7 

1,80<-< 2,10 701 11,7 69,3 752 12,6 70,9 272 4,6 92,8 695 11,6 89,3 

2,10<-< 2,40 674 11,3 80,6 817 13,7 84,6 174 2,9 95,7 381 6,4 95,7 

2,40<-< 2,70 552 9,2 89,8 447 7,5 92,l 112 1,9 97,6 214 3,6 99,3 

2,70<-< 3,00 332 5,6 95,4 264 4,4 96,5 63 1,1 98,7 43 0,7 100,0 

3,oo .... 3,30 193 3,2 98,6 158 2,6 99,l 39 0,7 99,3 o 0,0 100,0 

3,30 .... 3,60 59 1,0 99,6 44 0,7 99,9 21 0,4 99,7 o 0,0 100,0 

3,60<-< 3,90 21 0,4 100,0 6 0,1 100,0 13 0,2 99,9 o 0,0 100,0 

3,90...,4,20 l 0,0 100,0 1 0,0 100,0 5 0,1 100,0 o 0,0 100,0 

4,20 .... 4,50 o 0,0 100,0 o 0,0 100,0 0,0 100,0 o 0,0 100,0 

4,S0<-<4,80 o 0,0 100,0 o 0,0 100,0 0,0 100,0 o 0,0 100,0 
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Como foi mostrado no ítem 5.4.2 (Avaliação dos dados de IAF), a dinâmica do 

IAF na bacia foi alta em 2001, para as diferentes coberturas vegetais. A variabilidade 

deste índice no tempo dependeu, por exemplo, de fatores meteorológicos e, no caso 

particular da cana-de-açúcar, da sua respectiva época de brotação. Logo, a geração de 

mapas de IAF para os demais períodos do ano em que não se conta com imagem toma

se impraticável, pois não existe outra forma tão eficiente de mapear o uso do solo em 

determinada época que não com o auxílio do sensoriamento remoto. Haveria, ainda, que 

se ajustar um modelo IAF-índice de vegetação, pois como visto anteriormente o índice 

de vegetação NDVI foi influenciado, por exemplo, pela resposta espectral do solo e pelo 

AZS. Contudo, como observado no ítem anterior, os IAFs médios da bacia, calculados a 

partir dos modelos IAF-NDVI, mostraram-se relacionados com a precipitação. Outros 

autores já haviam identificado o aumento da vegetação com a precipitação, como Zeng 

et ai. (1999), que observaram que o crescimento da vegetação nos trópicos respondeu às 

variações interanuais de água disponível; e Running et ai. (1989), que observaram 

aumento do IAF com a precipitação. 

Na Figura 41 são apresentadas as relações do IAF médio, obtidos a partir das 

funções relacionais IAF-NDVI, com a precipitação acumulada de um, dois, três e quatro 

meses anteriores às estimativas do IAF médio. Para um e dois meses de chuva 

acumulada não foi observada relação significativa (Figura 41 a, b ), mostrando que o IAF 

da bacia não tem relação com a precipitação acumulada deste número de meses. Já para 

as precipitações acumuladas de três e quatro meses, as relações com o IAF foram 

significativas. Os R2 de dois e três meses de precipitação acumulada (Figura 41 c e 41 d) 

foram de 0,99 e 0,98, respectivamente. O se do IAF com a precipitação acumulada de 

três meses foi de 0,01. 
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Figura 41 -Relações entre IAF médio da microbacia (estimado pela relação IAF-NDVI) 

e a precipitação (mm): do mês anterior à estimativa do IAF (a); acumulada 

dos dois meses anteriores à estimativa do IAF (b ); acumulada dos três 

meses anteriores à estimativa do IAF ( c ); e acumulada dos quatro meses 

anteriores à estimativa do IAF ( d). 
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Na Figura 42 é apresentado o IAF da bacia, para cada um dos meses de 2001, 

estimado por meio da relação IAF médio na bacia ''versus" precipitação acumulada de 

três meses (IAF=0,2307Precº'3º71 ; Figura 41c). O IAF médio na bacia, no ano, foi de 

1,28 e o valor máximo e mínimo foram de 1,70 e 0,94, para os meses de janeiro e 

setembro, respectivamente. Logicamente que esta estimativa é grosseira, pois já há o 

erro do modelo e, também, não é levada em consideração a variabilidade de crescimento 

da área de cana-de-açúcar e a sua época de brotação, assim como a dinâmica da área de 

pastagem. Contudo, esta estimativa parece bastante conveniente quando nos dá uma 

ordem da magnitude de IAF na área para se trabalhar em modelos, já que, como 

demonstrado neste trabalho, para se gerar mapas de IAF, há a necessidade de coleta de 

dados em campo, aquisição de imagens e geração de modelos relacionais IAF-índice de 

vegetação. 
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Figura 42 - IAF mensal estimado a partir da precipitação acumulada de três meses 

(Figura 41 e). 
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i) os dados de IAF medidos em campo, na microbacia estudada apresentaram grande

variabilidade temporal, dependendo do tipo de cobertura, das condições meteorológicas 

e do tipo de manejo das culturas; 

ii) o NDVI mostrou ser afetado pelo IAF, tipo de cobertura, AZS e brilho do solo. As

relações IAF-ver, para as quatro datas estudadas apresentaram-se negativas e 

significativas. Para a relação IAF-iVP não foi observada relação significativa. As 

plantações de eucalipto apresentaram menores valores de ver, devido à estrutura de seu 

dossel, o que contribuiu para apresentarem maiores valores de NDVI em relação aos 

outros tipos de cobertura; 

iii) o IAF médio na microbacia, estimado por meio das funções relacionais IAF-NDVI,

mostrou-se relacionado com a precipitação acumulada de 3 meses anteriores ao IAF 

médio. 



6 CONCLUSÕES GERAIS 

O IAF é uma das principais variáveis estruturais da vegetação, estando 

diretamente relacionado com a evapotranspiração e a produtividade. Uma das maneiras 

convenientes de se estimar esta variável biofisica, para grandes áreas, é utilizando 

índices de vegetação (IV s) e frações de componentes puros (FCPs) de Modelo Linear de 

Mistura Espectral de dados de sensoriamento remoto. Este trabalho apresenta um estudo 

das relações do IAF com IVs e FCPs. Foi realizada uma campanha de campo para a 

coleta mensal do IAF, com o auxílio do equipamento LAI-2000, sendo que os dados de 

janeiro, março, agosto e novembro foram relacionados com o NDVI destas respectivas 

datas. Como coclusão geral tem-se que o emprego do NDVI, como técnica de 

sensoriamento remoto, foi eficaz para mapear o IAF em nível regional, servindo como 

meio de entrada desta variável em modelos para cálculo regional da evapotranspiração. 

Como conclusões específicas, têm-se que: 

i) os dados de IAF medidos em campo, na microbacia estudada, apresentaram grande

variabilidade temporal, dependendo, além do tipo de cobertura, das condições

meteorológicas e do tipo manejo das culturas;

ii) dentre os lvs, Razão Simples (SR), Índice de Vegetação para a Diferença

Normalizada (NDVI), Índice de Vegetação Ajustado para a Influência do Solo (SA VI) e

as FCPs de vegetação, solo e sombra, o NDVI foi o que apresentou a melhor relação

com o IAF;

iii) verificou-se a influência do ângulo zenital solar e do brilho do solo na resposta

espectral das bandas individuais (vermelho, ver, e infravermelho próximo, iVP),

refletindo na magnitude do NDVI das quatro datas para a mesma ordem de grandeza de

IAF;
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iv) os mapas de IAF das quatro datas foram gerados por meio das funções relacionais

IAF-NDVI e o IAF médio na microbacia mostrou-se relacionado com a precipitação. 



ANEXO 
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Tabela 15. Resultado da coleta de dados de IAF em campo, sendo: PO, pousio; SE, solo 

exposto; CC, cana-de-açúcar cortada; CN, cana-de-açúcar nova; PE, 

pastagem seca; ED, eucalipto derrubado; e MN, milho novo. 

Área 
Coordenadas UTM 

Uso jan fev abr mai jun jul dez 
E(m) N(m) 

mar ago set out nov 

220157 7473893 Cana-de-açúcar PO PO PO PO PO 0,48 0,37 0,35 0,57 1,42 1,61 1,81 

2 220255 7476812 Cana-de-açúcar SE SE SE SE SE SE 0,31 0,65 1,41 2,22 2,60 2,82 
3 220233 7476759 Cana-de-açúcar 0,97 1,07 1,18 1,07 1,57 1,58 1,51 CN 0,33 0,21 0,60 0,79 
4 220389 7476709 Cana-de-açúcar 2,25 2,48 1,96 2,53 2,95 3,24 CC CN 0,32 0,42 1,03 1,43 
5 220348 7476595 �ana-de-açúcar 0,47 0,70 1,05 1,03 2,56 2,18 2,15 CN 0,4 0,37 0,65 1,05 
6 220114 7476056 Cana-de-açúcar 1,01 0,96 0,68 0,6 1,09 1,33 1,42 1,67 1,67 1,30 CN 0,58 
7 220202 · 7476038 Cana-de-açúcar 1,24 2,35 2,09 1,68 1,39 1,53 1,66 1,9 2,17 0,68 CN 0,38
8 220097 7475955 Cana-de-açúcar 1,58 1,53 1,09 0,74 1,98 1,3 1,68 1,59 1,56 2,01 CN 0,31 
9 220094 7475876 Cana-de-açúcar PO PO PO PO PO PO CN 0,3 0,69 1,1 1,47 1,57 
10 220347 7475839 Floresta ripária 3,21 3,26 2,89 2,48 2,34 2,43 2,56 1,96 1,71 2,66 2,93 3,12 
11 220361 7475832 Floresta ripária 4,48 4,9 3,9 3,59 3,28 2,59 3,42 2,59 3,16 2,96 4,51 4,61 
12 220223 7475790 Cana-de-açúcar 2,05 1,94 1,76 2,02 2,26 2,43 CC 0,36 0,51 0,38 0,91 CN 

13 220127 7474952 Cana-de-açúcar 2,29 2,25 2,39 2,87 2,25 1,92 CC CN CN CN 0,79 0,92 
14 220133 7474858 Cana-de-açúcar 1,93 2,17 1,72 1,27 1,44 2,09 2,85 2,53 1,9 3,00 0,74 1,11 

15 219942 7474156 Cana-de-açúcar 0,82 1,48 1,75 1,87 1,73 1,47 2,06 1,82 1,87 1,98 CN CN 
16 219992 7473986 Cana-de-açúcar 0,86 0,72 0,72 0,74 0,87 0,93 1,15 1,28 1,52 CN 0,67 0,86 
17 219988 7473839 Cana-de-açúcar 1,01 1,54 1,36 1,07 1,41 1,53 CC SE SE SE SE SE 
18 219859 7473802 Cana-de-açúcar 2,37 2,31 2,36 2,13 2,04 2,26 CC 0,26 0,4 0,43 0,55 1,85 

19 221075 7476404 Cana-de-açúcar PO PO PO PO PO CN 0,18 0,16 0,63 0,81 1,34 1,96 
20 221010 7476258 Cana-de-açúcar 1,82 2,07 1,67 2,10 2,53 2,65 2,28 SE CN 0,51 0,48 1,32 
21 220948 7476160 Cana-de-açúcar 1,39 1,69 2,33 2,18 2,85 2,81 1,46 1,76 1,93 1,6 CN 0,59 
22 221300 7476780 Cana-de-açúcar 2,00 2,06 1,83 2,11 2,04 2,67 CC 0,28 0,86 0,55 0,86 0,70 
23 221510 7476721 Milho 1,86 PO PO PO PO PO SE SE SE MN 2,16 3,07 
24 221702 7476460 Pastagem 2,11 1,79 2,00 1,61 1,73 1,25 1,44 PS 0,67 0,82 0,72 0,97 
25 222226 7476286 Milho 1,26 PO PO PO PO PO SE SE SE MN 1,61 2,42 
26 222221 7476249 Pastagem 1,49 0,77 2,43 0,69 1,52 2,43 1,54 PS 1,14 0,96 0,72 0,66 
27 222996 7476016 Cana-de-açúcar 1,71 1,96 2,34 1,84 2,81 2,25 CN 0,26 0,67 0,69 0,75 1,47 
28 222691 7475382 Cana-de-açúcar 0,64 0,81 0,69 0,85 0,84 0,81 CN 0,18 0,77 0,74 0,72 1,47 
29 222647 7475289 Cana-de-açúcar 1,18 1,22 0,96 1,27 1,33 CC 0,29 0,58 1,02 0,78 0,85 1,19 

30 223682 7474525 Cana-de-açúcar 0,86 1,15 2,33 2,18 2,04 2,43 3,04 2,38 2,89 2,59 CN 0,51 

31 222358 7473364 Cana-de-açúcar 1,34 1,68 2,36 2,17 2,94 2,45 CC 0,37 0,39 0,54 1,45 1,6 

32 222403 7473290 Eucalipto 2,78 2,86 3,13 3,00 2,74 2,4 2,15 2,52 2,24 2,27 2,45 2,51 
33 222084 7473237 Cana-de-açúcar CN 0,76 0,58 1,07 1,25 1,57 1,57 2,05 1,69 1,33 2,00 CN 
34 222106 7473163 Cana-de-açúcar SE SE SE SE SE CN 0,12 0,36 0,53 1,01 2,16 2,52 
35 222192 7473000 Cana-de-açúcar 0,47 1,02 1,32 0,71 1,36 1,48 1,88 1,88 1,58 CN 0,50 0,65 
36 221950 7473187 Pastagem 2,03 2,04 2,06 1,45 1,7 1,79 1,30 0,85 1,18 0,86 0,66 1,81

37 220850 7474194 Pastagem 1,09 1,65 2,45 2,18 2,28 1,96 1,78 PS 1,37 1,49 1,64 1,83

38 220892 7474086 Cana-de-açúcar 2,22 2,01 1,65 2,58 2,53 2,88 3,34 2,13 CN CN 0,75 1,12 
39 221882 7473915 Cana-de-açúcar SE SE SE SE SE CN 0,34 0,54 0,81 1,18 1,62 2,33 
40 221978 7473685 Eucalipto 1,99 2,3 2,07 2,05 1,95 2,20 2,19 2,00 1,74 1,84 1,66 ED 
41 222600 7474360 Eucalipto 3,11 3,11 2,44 2,34 2,395 2,45 1,83 2,12 2,41 2,5 2,48 ED 
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